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I.TOPLU BAKIġ 
A-Doğal gazın ve Petrolün Dünya ekonomisindeki yeri 
Kömür, petrol ve doğal gaz dünyada en çok tüketilen birincil enerji kaynağı 

olan fosil yakıtlardır.  
Birincil enerji kaynakları tüketiminde ilk sırayı %34 payla petrol almakta, onu   

%24 ile doğal gaz ve %28 ile kömür izlemektedir. Uluslararası Enerji Ajansı‟nın 
(IEA) dünya genelinde birincil enerji kaynaklarının talebine iliĢkin projeksiyonu 
incelendiğinde 2040 yılına kadar talebi en hızlı artan enerji kaynağının sanayi ve enerji 
sektörleri öncülüğünde doğalgaz olacağı öngörülmektedir. 

Doğal gaz, “yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal 
hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeĢitli yöntemlerle 
sıvılaĢtırılmıĢ, basınçlandırılmıĢ veya fiziksel iĢlemlere tabi tutulmuĢ diğer halleri” 
olarak tanımlanmaktadır Doğalgaz yaygın olarak boru hatları ile taĢınmaktadır. 
Doğalgazın boru hatlarıyla iletiminin ekonomik ya da teknik olarak mümkün olmadığı 
durumlarda ise, gazın sıvılaĢtırılması ile elde edilen LNG (sıvılaĢtırılmıĢ doğalgaz) 
tankerlerle taĢınmaktadır.  

British Petroleum Company‟nin dünya enerji istatistikleriyle ilgili olarak 
Haziran 2017 yılında yayınlanan raporuna göre; 

2015 yılı sonu itibarıyla 185,4 trilyon m3 olarak tespit edilen dünya doğal gaz 
rezervinin 2016 yılı sonu itibarıyla 186,6 trilyon m3 olduğu görülmektedir. 2016 sonu 
itibarıyla dünyadaki toplam gaz rezervinin %42,5‟i Orta Doğu‟da, %30,4‟ü Avrupa ve 
Avrasya bölgesinde, %10.1‟i Amerika‟da, %9,4‟ü Asya‟da ve %7,6‟sı Afrika‟da yer 
almaktadır. Ġran 33.5 trilyon m3 ile tek baĢına dünya gaz rezervinin  %18‟ine sahip 
iken, Rusya Fedarasyonu 32.3 trilyon m3 ile %17.3‟üne Katar 24,3 trilyon m3 ile 
%13‟üne sahiptir 

2016 yılında dünya doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre %0,6 oranında artarak 
3.552 trilyon m3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

En fazla rezerve sahip Orta Doğu Ülkeleri, doğal gaz üretiminin ancak %18‟ini 
(637,8 milyar m3) karĢılarken, Rusya‟nın üretimdeki payı tek baĢına %16,3‟tür (579,4 
milyar m3) . Ülke bazında değerlendirildiğinde, Rusya bölgesinde dünyanın en önemli 
üreticilerinden birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bölge bazında rezerv/üretim 
oranına bakıldığında, henüz üretime dönüĢmemiĢ rezerv bakımından Orta Doğu‟nun 
önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle Orta Doğu‟nun toplam 
üretimdeki payının artıĢı sürdürmesi beklenmektedir Dünya petrol ve doğal gaz 
rezervlerinin önemli bölümüne Orta Doğu ve Rusya Federasyonun sahip olduğu 
dikkate alındığında, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin bu güzergâhta Ģekillendiği 
görülmektedir. 

Dünya doğal gaz tüketimi 2016 yılında geçen yıla göre %1,8 oranında artarak 
3,543 trilyon m3 olmuĢtur. Tüketimin %22‟si (778.6 milyar m3) ABD de, %29,1‟i 
(1.030,9 milyar m3) de Rusya ve Türkiye‟nin dahil olduğu Avrupa-Avrasya 
ülkelerinde gerçekleĢmiĢtir. ABD‟den sonra %11‟lik payla (390,9 milyar m3)  en 
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büyük tüketici Rusya Fedarasyonudur ABD‟nin tüketimi bir önceki yıla göre %0,4 
artarken, Rusya‟nın tüketimi %3,2 oranında azalmıĢtır. Avrupa-Avrasya ülkelerinde de 
doğal gaz tüketimi ise bir önceki yıla göre %1,7 oranında artmıĢtır. 

Avrupa kıtasının en büyük tüketicisi 80,5 milyar m3 ile Almanya‟dır. Onu 76.7 
milyar m3 ile BirleĢik Krallık, 64,5 milyar m3 ile Ġtalya, 51,4 milyar m3 ile Özbekistan, 
42,6 milyar m3 ile Fransa ve 42,1 milyar m3 ile Türkiye takip etmektedir.  2016 yılında 
diğer ülkelerde tüketim artarken, Türkiye‟de azalıĢ göstermiĢtir. 

Doğal gaz talebinin yıllık ortalama %1,7 artıĢla 2035 yılında 5 trilyon 
metreküpe ulaĢması ve en fazla talebin Çin‟den gelmesi öngörülmektedir. Çin‟in 2016 
yılı doğalgaz tüketimi 210,3 milyar m3 ile dünya tüketiminin %7,7‟sini 
oluĢturmaktadır. Son 10 yılda dünya doğalgaz talebi en fazla artan ülkelerin Çin ve 
Türkiye olması, Türkiye‟nin uzun vadede gaz ithalatının güçlü seyrinin devam 
edeceğine iĢaret etmektedir 

Dünya petrol ve doğal gaz kaynaklarının yaklaĢık %70‟inin Türkiye 
çevresindeki ülkelerde bulunması, bu kaynakların Türkiye üzerinden yeni projelerle 
Avrupa pazarlarına ulaĢtırılmasının gündeme gelmesi Türkiye açısından ayrı bir önem 
arz etmekte, enerji koridoru olma fırsatını vermektedir. 

Türkiye de bilinen petrol ve doğal gaz rezervi çok az olduğu için talebin önemli 
kısmı ithalatla karĢılanmaktadır. 

EPDK verilerine göre 2016 yılında, 46.352,17 milyon Sm3 doğal gaz ithal 
edilmiĢtir. Doğal gaz ithalatı 2015 yılına kıyasla %4,28 oranında azalmıĢtır. 2016 
yılında, ithalat %52,94‟lük payla en fazla Rusya‟dan yapılmıĢtır. 2016 yılı doğalgaz 
tüketimi 46.395.060.952 Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir.  Tüketimin sektörel dağılımı 
yüzde olarak hesaplandığında; konut tüketiminin %25,05, elektrik üretimi için 
tüketimin %36,06 ve sanayi tüketiminin %30,38 olarak gerçekleĢtiği görülmüĢtür. 
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz miktarı 2016 yılında bir önceki yıla oranla 
%12,00 azalmıĢtır.  Sanayi Sektörü tüketimi 2016 yılında %0,93 artıĢ gösterirken 
konut tüketiminde bu oran %5,64 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

B-KuruluĢun Tarihçesi 
BOTAġ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 

27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması çerçevesinde Irak 
ham petrolünün Ġskenderun Körfezine taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere 15.08.1974 
tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın (TPAO) Bağlı Ortaklığı olarak 
kurulmuĢtur. Bakanlar Kurulunun 08.02.1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla TPAO 
Bağlı Ortaklığı statüsünden çıkarılarak, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü (KĠT) olarak 
yapılandırılmıĢtır. Türkiye gündemine doğal gazın girmesi ve ana iletim hatlarının 
tamamlanmasını takiben, 09.02.1990 tarih 20428 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
397 Sayılı KHK ile, BOTAġ‟a doğal gaz (LNG sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz dahil) ithalat 
ve pazarlama yetkisi verilmiĢtir.  

233 sayılı KHK‟nin 58/3 üncü maddesine istinaden, 06.06.1996 tarih ve 
96/8293 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ‟a ülkenin ham petrol, doğal gaz ve 
LNG ihtiyacını karĢılamak ve uluslararası alanda faaliyette bulunmak üzere yurt 
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büyük tüketici Rusya Fedarasyonudur ABD‟nin tüketimi bir önceki yıla göre %0,4 
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Türkiye de bilinen petrol ve doğal gaz rezervi çok az olduğu için talebin önemli 
kısmı ithalatla karĢılanmaktadır. 

EPDK verilerine göre 2016 yılında, 46.352,17 milyon Sm3 doğal gaz ithal 
edilmiĢtir. Doğal gaz ithalatı 2015 yılına kıyasla %4,28 oranında azalmıĢtır. 2016 
yılında, ithalat %52,94‟lük payla en fazla Rusya‟dan yapılmıĢtır. 2016 yılı doğalgaz 
tüketimi 46.395.060.952 Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir.  Tüketimin sektörel dağılımı 
yüzde olarak hesaplandığında; konut tüketiminin %25,05, elektrik üretimi için 
tüketimin %36,06 ve sanayi tüketiminin %30,38 olarak gerçekleĢtiği görülmüĢtür. 
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz miktarı 2016 yılında bir önceki yıla oranla 
%12,00 azalmıĢtır.  Sanayi Sektörü tüketimi 2016 yılında %0,93 artıĢ gösterirken 
konut tüketiminde bu oran %5,64 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

B-KuruluĢun Tarihçesi 
BOTAġ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 

27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması çerçevesinde Irak 
ham petrolünün Ġskenderun Körfezine taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere 15.08.1974 
tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın (TPAO) Bağlı Ortaklığı olarak 
kurulmuĢtur. Bakanlar Kurulunun 08.02.1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla TPAO 
Bağlı Ortaklığı statüsünden çıkarılarak, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü (KĠT) olarak 
yapılandırılmıĢtır. Türkiye gündemine doğal gazın girmesi ve ana iletim hatlarının 
tamamlanmasını takiben, 09.02.1990 tarih 20428 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
397 Sayılı KHK ile, BOTAġ‟a doğal gaz (LNG sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz dahil) ithalat 
ve pazarlama yetkisi verilmiĢtir.  

233 sayılı KHK‟nin 58/3 üncü maddesine istinaden, 06.06.1996 tarih ve 
96/8293 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ‟a ülkenin ham petrol, doğal gaz ve 
LNG ihtiyacını karĢılamak ve uluslararası alanda faaliyette bulunmak üzere yurt 

 

 

dıĢında Ģirket kurmak, kurulmuĢ Ģirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak yetkisi de 
verilmiĢtir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesine istinaden 
sermayesinin tamamı BOTAġ‟a ait ancak Ģirket merkezi Jersey Kanal Adaları‟nda 
bulunan, BOTAġ International Limited.ġti. (BIL) kurulmuĢtur. Bakanlar Kurulunun 
24.12.2012 tarih, 2012/4152 sayılı “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı 
Turkish Petroleum International Company Ltd. ġirketinin (TPIC) bedelsiz olarak 
BOTAġ‟a devredilmesine” iliĢkin kararının 22.01.2013 tarih, 28536 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanmıĢ, gerekli prosedürün 29.07.2013 tarihinde tamamlanmasıyla 
TPIC, BOTAġ‟ın bağlı ortaklığı haline gelmiĢtir. 

Türkiye doğal gaz piyasasının hukuki altyapısını oluĢturan “4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu”nda (Kanun) ithalat, iletim, depolama, toptan satıĢ, ihracat, 
dağıtım, sıkıĢtırılmıĢ doğal gaz (CNG) dağıtım ve iletimi, yürütülmesi için lisans 
alınması zorunlu piyasa faaliyetleri olarak sayılmıĢtır.  BOTAġ sektördeki 
faaliyetlerini ithalat, iletim, depolama lisansı sahibi olarak sürdürmektedir. Türkiye‟de 
doğalgaz ithalatı BOTAġ ve 8 özel sektör firmaları tarafından gerçekleĢtirilmektedir 
Toplam 46.352,17 milyon Sm3‟lik ithalatın 37.556,57 milyon Sm3‟lik kısmı BOTAġ 
tarafından yapılmaktadır. 

-Türkiye‟de Boru Hatlarıyla Petrol TaĢımacılığı:  
TPAO, Batman bölgesinde farklı sahalarda ürettiği ham petrolü Batman 

Rafinerisinde iletmek üzere boru hatları inĢa etmiĢtir. TPAO tarafından 1967 yılında 
iĢletmeye alınan 18 inç çaplı, 511 km. uzunluğundaki Batman-Dörtyol Ham Petrol 
Boru Hattı Türkiye‟nin ticari anlamdaki ilk ham petrol boru hattıdır. Batman-Dörtyol 
HPBH, yasal düzenlemelerle (60 Sayılı KHK, 98 Sayılı KHK, 2929 Sayılı Kanun, 233 
Sayılı KHK) BOTAġ‟a devredilmiĢtir. Ulusal ham petrol boru hatları ve doğal gaz 
iletim hatları BOTAġ‟ın mülkiyetinde bulunmaktadır. Uluslararası nitelikteki ilk boru 
hattı Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (ITP) olup, 40 inç çapında, 641 km‟si 
Türkiye sınırları içinde toplam 986 km uzunluğunda, 35 milyon ton/yıl taĢıma 
kapasitesindedir. 05.01.1977 tarihinde iĢletmeye alınan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru 
Hattı, Irak-Kerkük petrolünü Akdeniz pazarına Ceyhan terminali ile ulaĢtırmaktadır. 
Temmuz 1987 tarihinde 46 inç çaplı 656 km‟si Türkiye sınırlarında olan toplam 890 
km‟lik ikinci bir hat da iĢletmeye alınmıĢtır. 1.hattan Kerkük, 2. hattan Basra petrolü 
Ceyhan‟a taĢınmıĢtır. Her iki hattın toplam taĢıma kapasitesi 70,9 milyon ton/yıl‟dır.  

Türkiye‟nin ikinci ulusal ham petrol boru hattı ise, Kırıkkale Rafinerisine ham 
petrol sağlamak üzere TPAO tarafından yatırımı baĢlatılan, daha sonra BOTAġ‟a 
devredilen, 24 inç çaplı 448 km uzunluğundaki Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru 
Hattı‟dır. 10 milyon ton/yıl kapasiteye çıkmaya uygun olan bu hat, 7,2 milyon ton/yıl 
kapasiteye sahip olup, 1986 yılında iĢletmeye alınmıĢtır. Haziran 2006 tarihinde 
iĢletmeye alınan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Ana Ġhraç Boru Hattı‟nın 
Türkiye‟deki uzunluğu 1.076 km dir. BTC Ham Petrol Boru Hattı ile birlikte petrol 
boru hatlarının uzunluğu 3.332 km‟ye, taĢıma kapasitesi ise 130 milyon ton/yıl‟a 
ulaĢmıĢtır. 

-Türkiye‟de Boru Hatlarıyla Doğal gaz TaĢımacılığı ve Ticareti: 
Doğal gaz, SSCB ile 1984 yılında yapılan anlaĢmayla Türkiye‟nin gündemine 
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gelmiĢtir. Bu anlaĢmaya bağlı olarak yapımı 1988 yılında tamamlanan 850 km 
uzunluğundaki Malkoçlar-Ankara Ana Ġletim Hattı ile baĢlayan doğal gaz boru 
hatlarının uzunluğu 2016 yılı sonu itibarıyla 13.443 km‟yi bulmuĢtur. Doğal gaz, 
Rusya‟dan Batı hattı ve Mavi Akım Ana Ġletim Hatlarından, Ġran ve Hazar 
Bölgesinden Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattından giriĢ yapmakta, yurt 
dıĢına Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı ile iletilmektedir. BOTAġ, uzun 
dönemli olmak üzere Rusya Federasyonu ile toplam 2 anlaĢma ile 20 milyar m3/yıl, 
Ġran ile 9,6 milyar m3/yıl, Azerbaycan ile 3 anlaĢma ile 12,75 milyar m3/yıl, 
Türkmenistan ile 16 milyar m3/yıl miktarında doğal gaz alım anlaĢması yapmıĢtır. 
Azerbaycan ile yapılan 6 milyar m3/yıl‟lık anlaĢmaya iliĢkin teslimatların 2018 yılında 
baĢlaması öngörülmekte olup, Türkmenistan ile 1999 yılında yapılan anlaĢma 
yürürlüğe girmemiĢtir. Ayrıca, Cezayir‟le 4,4 milyar m3/yıl, Nijerya ile 1,3 milyar 
m3/yıl miktarında LNG alım anlaĢmaları imzalanmıĢtır. LNG ithalatına olanak 
sağlayan Marmara Ereğlisi LNG Ġthal Terminalinin, 2.8.1994 tarihinde hizmete 
girmesiyle, uzun vadeli (20-22 yıl) anlaĢmalarla Cezayir ve Nijerya‟dan LNG ithalatı 
baĢlamıĢtır.  Cezayir ile yapılan 4,4 milyar Sm3‟lük anlaĢma da 2014 yılında sona 
ermeden 10 yıl daha uzatılarak 2024 yılına kadar geçerliliğini koruması sağlanmıĢtır. 
LNG ithalatı, Ege Gaz LNG Ġthal Terminali de kiralanmak suretiyle bu terminal 
üzerinden de gerçekleĢtirilmektedir. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla TPAO 
tarafından yapılan 2,6 milyar m3/yıl kapasiteli Silivri doğal gaz yer altı depolama tesisi 
de 2007 yılında faaliyete geçmiĢtir. Ayrıca yapımı devam eden Tuz Gölü Doğal Gaz 
Yer altı Depolama Projesi kapsamında birinci aĢamanın 2017 yılında tamamlanarak 
yaklaĢık 500 milyon m3 çalıĢma gazı kapasitesine, ikinci aĢamanın ise 2019 yılında 
tamamlanarak toplamda bir milyar m3 çalıĢma gazı kapasitesine ulaĢılması 
planlanmaktadır. 

Kurumun son beĢ yıllık çalıĢmalarına iliĢkin bilgiler aĢağıdaki tabloda 
gösterilmiĢtir. 
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Tablo 1:Toplu Bilgiler  
Toplu bilgiler  Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 

Son iki yıl ArtıĢ veya 

Farkı AzalıĢ % 

Sermaye Bin TL 1.830.000 1.830.000 3.000.000 4.240.000 4.240.000                  -                 -     

ÖdenmiĢ sermaye " 1.830.000 1.830.000 2.905.000 4.145.000 4.145.000                  -                 -     

Öz kaynaklar " 6.135.465 7.691.930 8.179.652 9.961.461 17.375.119 7.413.658  74,0  

Yabancı kaynaklar " 11.592.327 9.403.035 10.626.653 10.350.697 10.087.053  (263.644)  (3,0) 

Finansman giderleri " 10.967 154.411 139.914 296.200 228.990  (67.210)  (23,0) 

Maddi duran varlık.(edinme değ.) " 7.284.670 7.878.410 8.475.527 9.034.552 13.341.179 4.306.627  48,0  

Maddi dur.varlık.birikmiĢ amor. " 4.059.774 4.211.358 4.371.594 4.549.742 4.778.130 228.388  5,0  

Yatırımlar için yapılan nakdi öde. Bin TL 458.698 540.129 535.733 463.102 527.675 64.573  14,0  

Yatırımların gerçek or. (nakdi) % 82 90 95 84 70  (14)  (16,0) 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 671 1.067.821 2.138.321 3.418.371 3.857.376 439.005  13,0  

Bağlı ortaklıklar temettü gelirleri Bin TL               -                  -                  -                  -                  -    -  - 

ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL 57.631 93.947 53.739 515.835 1.568.067 1.052.232  204,0  

ĠĢtirakler  temettü gelirleri Bin TL               -                  -                  -                  -    - -  - 

BaĢlıca alım tutarı (doğalgaz)  Bin TL 34.278.366 31.531.016 38.389.398 33.161.318 19.614.593  (13.546.725)  (41,0) 

Tüm alım tutarı  Bin TL 34.194.703 31.703.484 38.599.250 33.329.413 19.967.334  (13.488.065)  (40,0) 

Doğalgaz  alım miktarı  Mln Sm3 42.581 38.163 42.175 41.751 37.872  (3.879)  (9,0) 

TaĢınan doğal gaz  toplamı Mln Sm3 43.828 46.534 50.311 49.958 48.176  (1.782)  (4,0) 

HPBH taĢınan petrol miktarı MlnTon/yıl 24 25 13 33 34 1  3,0  

HPBH toplam kapasitesi MlnTon/Yıl 82 82 82 82 82 - -     

HPBH kapasitesinden yar. Oranı % 29 30 16 40 41 1  2,0  

HPBH satıĢ maliyeti Bin TL 66.612 69.466 68.019 121.640 133.139 11.499  9,0  

Doğal gaz satıĢ maliyeti  Bin TL 34.124.162 32.642.111 38.923.656 34.291.378 20.420.128  (13.118.388)  (38,0) 

Doğal gaz satıĢ miktarı Mln Sm3 41.663 38.481 41.634 41.306 37.920  (3.385)  (8,0) 

Net satıĢ tutarı Bin TL 36.456.218 32.796.449 37.465.183 37.101.537 29.680.348  (7.421.189)  (20,0) 

Stoklar:                 

   -Ġlk madde ve malzeme Bin TL 21.329 20.089 18.318 19.972 32.277 12.305  62,0  

   -Yarı mamüller Bin TL               -                  -                  -                  -                  -                     -     -  

   -Mamüller Bin TL 142 142               -                  -    177 177     - 

   -Ticari mallar Bin TL 1.900.011 1.605.926 1.939.122 1.776.784 1.075.452  (701.332)  (39,0) 

   -Diğer stoklar Bin TL 29.158 28.776 3.404 31.484 25.244 (6.240)  (20,0) 

ĠĢçi (ortalama)  KiĢi 2.812 2.849 2.955 2.964 2.907  (57)  (2,0) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 255.685 299.666 327.940 390.525 434.523 43.997  11,0  

Cari yıla iliĢkin;                 

    -ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL 241.741 293.604 322.091 382.416 422.107 39.691  10,0  

    -ĠĢçi baĢına aylık ortalama gider Bin TL 7.164 8.588 9.099 10.752 12.100 1.349  13,0 

Dönem Kar. ver. ve diğ.yük. Bin TL                -                    -                    -                    -     1.998.935  1.998.935  -     

Tahakkuk eden vergiler Bin TL 1.205.392  1.049.796  1.118.995  1.529.342  4.364.141  2.834.798  185,0  

GSYIH'ya katkı (üretici fiyatl.) Bin TL  (297.822) 644.211   (1.151.820) 2.726.043  9.003.099  6.277.056  230,0  

GSYIH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 907.469  1.694.007   (32.825) 4.255.386  11.368.305  7.112.919  167,0  

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 882.638  1.539.596   (172.739) 4.255.386  11.139.315  6.883.929  162,0  

Faaliyet karlılığı (öz kaynak yön.) %               -                  -                  -    - 46                   46  -  

Mali karlılık (öz Kaynak yön.) %               -    20               -    - 51                   51  - 

Ġktisadi karlılık %               -    12               -    - 40                   40  -  

Zararlılık % 9 -    7 -    -    -     -     

Faaliyet karı veya( zararı) Bin TL  (771.188)  (68.234)  (1.765.827) 2.357.324  7.996.365  5.639.041  239,00 

Dönem karı veya (zararı) Bin TL  (606.244) 1.556.465   (587.278) 541.810  8.934.236 8.392.426  1.549,0  

Bilanço karı veya (zararı) Bin TL (1.948.720) 3.044.849 2.457.571 2.999.381 9.934.682 6.935.301  231,0  
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Kurumun nominal sermayesi, 233 sayılı KHK‟nın 4/4. maddesine göre, Yüksek 
Planlama Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2015/T-9 sayılı kararı ile, 3.000 milyon 
TL‟den, 4.240 milyon TL‟ye yükseltilmiĢtir. 

ġirketin, varlık ve kaynakları geçen yıla göre %35,2 oranında artarak 27,5 
milyar TL‟ye yükselmiĢ olup, varlıkların %43,6‟sı dönen, %56,4‟ü duran varlıklardan,   
kaynakların ise  %25‟i kısa vadeli, %11,7‟si uzun süreli yabancı kaynaklardan, 
%63,3‟ü de öz kaynaklardan oluĢmuĢtur. 

Önceki döneme göre yabancı kaynakların kısa vadeli yabancı kaynaklar 
kaleminde %24 oranında 2.103.607 bin TL‟lik bir azalıĢ, uzun vadeli yabancı 
kaynaklar kaleminde ise  %132 oranında 1.839.964 bin TL‟lik bir artıĢ yaĢanmıĢtır. 

KuruluĢ özkaynaklarında önceki döneme nazaran %74,42 oranında 7.413.657 
bin TL‟lik bir artıĢ meydana gelmiĢ olup bu artıĢ, geçmiĢ yıllar zararları hesabının 
kapatılması ve 2016 mali döneminin karlı geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

Kurumun 2016 yılı faaliyetlerinin karla neticelenmesinde; 
-Cari yılda doğal gaz faaliyetlerinden elde edilen hasılatın önceki döneme göre 

%21 oranında azalmasına karĢın satıĢların maliyetinin %38 oranında 13 milyar TL 
azalıĢ göstererek, 21,5 milyar TL‟ye düĢmesi, 

-Önceki yıla nazaran cari yılda doğal gaz satıĢ maliyetinin 13 milyar TL 
azalmasında, doğal gaz satıĢ miktarının azalması yanında esas olarak doğal gaz 
fiyatlarının büyük ölçüde petrol fiyatlarına endeksli olması ve petrol fiyatlarının 
düĢmesi (2015 yılı 1 varil Brent Petrol ortalaması 54,40 ABD Doları iken 2016 yılı 
ortalaması 43,69 ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir)   

Etkili olmuĢtur. 
BOTAġ‟ın 2016 yılı faaliyetleri genel olarak olarak değerlendirildiğinde;  
-TeĢekkülün 2016 yılında esas faaliyetlerinden kar ettiği, 
-Kurumun doğal gaz satıĢ fiyatının Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırıldığı dikkate 

alındığında, doğal gaz satıĢ hasılatının iki önemli parametre tarafından belirlendiği, 
bunlardan birinin döviz kuru, diğerinin ise petrol fiyatı olduğu, satıĢ hasılatının bu iki 
parametre ile ters orantılı olarak oluĢtuğu hususları göz önüne alındığında 2016 
faaliyet dönemi net karının dağıtılmayarak iĢletme bünyesinde bırakılmasının ve öz 
sermayeyi güçlendirmenin Kurum açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

C-Öneriler 
Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.nin (BOTAġ) 2016 yılı çalıĢmaları üzerinde 

SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aĢağıdadır. 
Yılına iliĢkin öneriler: 
1-Gündelik ödemelerinde 631 sayılı KHK‟nin 14/A-d madde hükmünde yer 

aldığı Ģekilde hareket edilerek Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. Genel Müdürlüğü 
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Kurumun nominal sermayesi, 233 sayılı KHK‟nın 4/4. maddesine göre, Yüksek 
Planlama Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2015/T-9 sayılı kararı ile, 3.000 milyon 
TL‟den, 4.240 milyon TL‟ye yükseltilmiĢtir. 
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bin TL‟lik bir artıĢ meydana gelmiĢ olup bu artıĢ, geçmiĢ yıllar zararları hesabının 
kapatılması ve 2016 mali döneminin karlı geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

Kurumun 2016 yılı faaliyetlerinin karla neticelenmesinde; 
-Cari yılda doğal gaz faaliyetlerinden elde edilen hasılatın önceki döneme göre 

%21 oranında azalmasına karĢın satıĢların maliyetinin %38 oranında 13 milyar TL 
azalıĢ göstererek, 21,5 milyar TL‟ye düĢmesi, 

-Önceki yıla nazaran cari yılda doğal gaz satıĢ maliyetinin 13 milyar TL 
azalmasında, doğal gaz satıĢ miktarının azalması yanında esas olarak doğal gaz 
fiyatlarının büyük ölçüde petrol fiyatlarına endeksli olması ve petrol fiyatlarının 
düĢmesi (2015 yılı 1 varil Brent Petrol ortalaması 54,40 ABD Doları iken 2016 yılı 
ortalaması 43,69 ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir)   

Etkili olmuĢtur. 
BOTAġ‟ın 2016 yılı faaliyetleri genel olarak olarak değerlendirildiğinde;  
-TeĢekkülün 2016 yılında esas faaliyetlerinden kar ettiği, 
-Kurumun doğal gaz satıĢ fiyatının Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırıldığı dikkate 

alındığında, doğal gaz satıĢ hasılatının iki önemli parametre tarafından belirlendiği, 
bunlardan birinin döviz kuru, diğerinin ise petrol fiyatı olduğu, satıĢ hasılatının bu iki 
parametre ile ters orantılı olarak oluĢtuğu hususları göz önüne alındığında 2016 
faaliyet dönemi net karının dağıtılmayarak iĢletme bünyesinde bırakılmasının ve öz 
sermayeyi güçlendirmenin Kurum açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

C-Öneriler 
Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.nin (BOTAġ) 2016 yılı çalıĢmaları üzerinde 
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Maliye Bakanlığı‟nca çıkarılan uygulama tebliğlerinde belirtildiği Ģekilde, yemek 
bedelini ödemesi yönünde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin kurumda 
görevlendirilecek tüm kamu görevlilerini kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi, 
(Sayfa;30). 

3-2016 faaliyet dönemi net karının   dağıtılmayarak iĢletme bünyesinde 
bırakılmasının ve  öz    sermayeyi   güçlendirmenin  Kurum açısından önemli olduğu 
dikkate alınarak bu doğrultuda iĢlem tesis edilmesi, (Sayfa;37). 

4-Yapım iĢlerinde iĢlerin kabullerinin ilgili mevzuat gereği Ģartnameleri ve 
sözleĢmelerinde belirtilen Ģekilde iĢin sonuçlandırılmasını müteakip mevzuatta 
belirtilen sürelerde yapılması,  kanunda veya sözleĢmede belirtilen haller ile cezalı 
çalıĢılması nedenleriyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaĢılması durumunda teminat 
mektubunun süresinin de iĢteki gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılması veya yerine 
nakdi teminat alınmasının sağlanması, süre veya belgeyi düzenleyen Kurumların 
durumları nedeniyle teminat mektuplarının geçerliliğinin kontrol edilmesi, 
(Sayfa;112). 

5-Yatırım iĢleri kapsamında yapılması planlanan yapım iĢleri için büyük öneme 
sahip planlama çalıĢmalarının, ileride atıl duruma düĢmemesi, bu durumun da milli 
ekonomi yönünden negatif sonuçlar doğurmamasını teminen, TeĢebbüs ve Türkiye‟nin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekçi olarak hazırlanması hususunda gerekli 
özenin gösterilmesi, (Sayfa;134). 

6-Süreklilik arz eden ihtiyaçların ihale yolu ile teminine yönelik ihale öncesinde 
hazırlanması gereken çalıĢmaların zamanında tamamlanarak, tabi olunan mevzuat 
hükümleri çerçevesinde temel ihale usulleri ile ihalelerin yapılması hususunda özen 
gösterilmesi, (Sayfa;137). 

7-Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması kapsamında petrol taĢıma faaliyeti sonucu  
Irak Hükümetinden olan ve 2016 yıl sonu itibarıyla 2,8 milyar TL‟ye ulaĢan alacağın 
tahsili amacıyla, tahkim davası açma dahil, gerekli giriĢimlerde bulunulması, tahsil 
edilemeyen alacaklara karĢılık ayrılabilmesi amacıyla vergi mevzuatında değiĢiklik 
yapılmasını teminen baĢlatılan çalıĢmalara ilgili merciler nezdinde devam edilmesi, 
(Sayfa;146). 

8-Önceden önlem alınarak vergilerin zamanında ödenmesi böylece gecikme 
faizi ve cezalar sonucu oluĢabilecek iĢletme zararından kaçınılmasının usul edinilmesi, 
(Sayfa;). 

9-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

Önceki yıllardan devam eden öneriler: 
1-ġirketin mali yönetim ve denetim açısından daha sağlıklı yapıya 

kavuĢabilmesi, iĢlerini planlayarak uygulayabilmesinin yanı sıra, uygulama 
sonuçlarının karĢılaĢtırabilmesi ve performansının ölçülebilmesi amacıyla, iĢletme 
bütçesinin gerçekçi verilere dayalı olarak hazırlanması, (Sayfa;39). 

2-Bingöl-Bitlis DGBH, ġereflikoçhisar DGBH, Önerler-KeĢan Doğal Gaz Boru 
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Hattı Ve Esenyurt-Ambarlı Loop Hattı, EskiĢehir Kompresör Ġstasyonu ile Tunceli 
DGBH yapım iĢlerinde; mevzuata aykırı olarak geçici kabul komisyonlarınca 
belirlenen kabul eksiklikleri tamamlanmadan geçici kabul onaylarının verilmesi ile 
ilgili olarak;  

-Yapım iĢlerinin kabul iĢlemlerinde, kabul eksiklikleri verilen süre içerisinde 
bitirilmediği takdirde itibar tarihi eksikliklerin fiilen tamamlandığı tarih olarak dikkate 
alınacağından, tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda, kabule mani olmayan 
eksiklikler tamamlanmadan geçici kabul onaylarının verilmemesi, 

-Yüklenicilere eksikliklerin tamamlanmasına yönelik verilen sürelerin 
bitiminden itibaren, eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek 
eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan 
miktarın belli bir oranında günlük gecikme cezasının uygulanması, 

-ĠĢlerin geçici kabul tutanaklarında, kabule mani olmayan eksiklikler olarak 
değerlendirilen eksik iĢlerin bedellerinin, ilgili mevzuat gereğince geçici kabul tutanak 
eklerinde yer almasının sağlanması, (Sayfa;117). 

3-Kamu Ġhale Kanunu‟na uygun olarak ihalesi yapılan iĢlerin denetiminin 
yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda fen ve sanat kurallarına uygun olarak 
yapılabilmesini teminen, yapı denetim görevlisi heyetinin teĢkilinde iĢlerin niteliğine 
bağlı olarak, Kurum tarafından onaylanan görev tanımları ile yürürlükteki mevzuatta 
tanımlı olan görev, yetki ve sorumlulukların dikkate alınması, (Sayfa;124). 

4-Arazi - Etüt, Harita ve KamulaĢtırma / Mühendislik hizmet alımı iĢleri 
ihalelerinde, yüklenicilerden istenilecek olan teknik personelin, iĢlerin gerektirdiği 
meslek disiplinlerinden olması hususunun ihale dokümanlarında belirtilmesi, Kurum 
kontrol teĢkilatının teĢkilinde iĢlerin niteliğinin ve Kurum tarafından onaylanan görev 
tanımları ile yürürlükteki mevzuatta tanımlı olan görev, yetki ve sorumluluklarının 
dikkate alınması, (Sayfa;128). 

5-TeĢebbüs tarafından ihalesi yapılacak olan anahtar teslimi götürü bedel yapım 
iĢleri ihalelerinde, sözleĢme dokümanlarındaki ödemeye esas pursantaj listelerinde 
bulunacak imalat kalemlerinin, yürürlükteki mevzuata aykırı olarak malzeme ve iĢçilik 
olarak ayrılmaması, imalata girmeyen malzemenin bedelinin ödenmemesi, 
(Sayfa;131). 

09.11.2016 Tarihli Kit Komisyonu Toplantısı neticesinde önceki yıllardan 
izlemede olan öneri: 

1-UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nün 1989 yılı yatırım 
programında 77E050030 proje numarası ile yer alan, Yüksek Planlama Kurulu‟nun 
15.08.1989 tarih ve 89/T-64 sayılı kararına istinaden 26.10.1990 tarihli protokol ile 
BOTAġ‟a devredilen, YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile ilgili 
kısımları, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ve Kocaeli 
BüyükĢehir Belediyesi-ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne devredilmesi kararlaĢtırılan ancak bu 
devri gerçekleĢtirilemeyen Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru 
hattı konusunda yapılacak iĢlemlerin belirlenmesi için gerekli merciler nezdinde 
giriĢimde bulunulması, (Sayfa;71). 
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Sonuç: 
BOTAġ Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.‟nin kendi yönetim kurulunun 

19.04.2017 tarih ve 2017/15-78 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 
8.934.236.002,97 TL dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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II. ĠDARĠ BÜNYE 
A-Mevzuat 
1-Kanunlar ve KuruluĢ Statüsüne ĠliĢkin Mevzuat: 
Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma Anonim ġirketi (BOTAġ, Kurum) Türkiye 

Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27.08.1973 tarihinde 
imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması çerçevesinde Irak ham petrolünün 
Ġskenderun Körfezine taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye 
istinaden 15.08.1974 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın (TPAO) Bağlı 
Ortaklığı olarak kurulmuĢtur. Bakanlar Kurulunun 08.02.1995 tarih ve 96/6526 sayılı 
kararıyla TPAO Bağlı Ortaklığı statüsünden çıkarılarak, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü 
(KĠT) olarak yapılandırılmıĢtır.  

BOTAġ, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi, özel hukuk 
hükümlerine göre kurulmuĢ, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini 
sürdüren bir Kamu Ġktisadi TeĢebbüsüdür. BOTAġ sektördeki faaliyetlerini ithalat, 
iletim, depolama lisansı sahibi olarak sürdürmektedir.  

233 sayılı KHK‟nin 58/3 üncü maddesine istinaden, 06.06.1996 tarih ve 
96/8293 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ‟a ülkenin ham petrol, doğal gaz ve 
LNG ihtiyacını karĢılamak ve uluslararası alanda faaliyette bulunmak üzere yurt 
dıĢında Ģirket kurmak, kurulmuĢ Ģirketlere ortak olmak ve yatırım yapmak yetkisi 
verilmiĢtir.  

Doğal gaz piyasasının hukuki altyapısını 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu oluĢturmaktadır. Kanunun amacı; “doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete 
dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek Ģekilde tüketicilerin kullanımına 
sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleĢtirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve 
Ģeffaf bir doğal gaz piyasasının oluĢturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme 
ve denetimin sağlanması” olarak belirtilmiĢtir. Kanunun bu hükmü ile doğal gaz 
piyasasının serbestleĢtirilmesi politikası benimsendiğinden 397 sayılı KHK ile doğal 
gaz konusunda BOTAġ‟a tanınmıĢ olan tekel hakkı, BOTAġ dıĢındaki özel hukuk 
tüzel kiĢilerinin de piyasada faaliyet göstermelerine imkan vermek üzere kaldırılmıĢtır. 
4646 Kanunun geçici 2. maddesinde ve bu maddenin birinci fıkrasında değiĢiklik 
yapan 5367 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Kanunda “2009 yılına kadar toplam yıllık ithalat miktarını yıllık ulusal tüketimin 
%20‟sine düĢürünceye kadar, mevcut doğal gaz alım veya satım sözleĢmelerinin kısmi 
veya bütün olarak tüm hak ve yükümlülükleri ile devredilmesi için istekli olan diğer 
ithalat lisans yeterlilik sahibi ve satıcı Ģirketten sözleĢme devri hususunda ön onay alan 
Ģirketlerin katılacağı devir için BOTAġ tarafından ihale yapılır.” denilmekte ise de, 
denetim tarihi (Haziran 2017) itibarıyla uygulamanın gerçekleĢmediği izlenmiĢtir. 
4646 sayılı  Kanunun geçici 2. maddesi ile BOTAġ‟ın 2009 yılından sonra yeniden 
yapılandırılması düzenlenmiĢtir. Bu konuyla ilgili olarak; (Ek Fıkra: 9 Temmuz 2008-
5784 s. Kanun Md. 20;) “Bu Kanun hükümlerine göre, dağıtım faaliyeti hariç, 
BOTAġ'ın dikey bütünleĢmiĢ tüzel kiĢiliği 2009 yılına kadar devam eder. Bu tarihten 
sonra BOTAġ yatay bütünleĢmiĢ tüzel kiĢiliğe uygun olarak yeniden yapılandırılır.” 

1Sayıştay   



 

 
 

denilmektedir.  4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanununda değiĢiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, 04.08.2014 tarih ve 3207 sayılı BaĢbakanlık yazısı ile TBMM‟ne 
gönderilmiĢtir. Denetim tarihi(Haziran 2017) itibarıyla, BOTAġ tarafından, ilgili 
Bakanlığa gönderilen 05.01.2016 tarih ve 446 sayılı yazıda; “ KuruluĢa münhasır bir 
kanun ihdas edilmesi” talep edilmiĢtir.  

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki 
6719 sayılı Kanun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 
6719 sayılı Kanunun 9.  maddesi ile doğal gaz depolaması ile ilgili düzenlemeler 
yapılmıĢtır. BOTAġ‟la doğrudan ilgisi nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde yapılan değiĢiklik aĢağıda özetlenmiĢtir.  

-Her sene ithal edilecek doğal gazın Kurul tarafından belirlenen oranı kadar bir 
miktarı beĢ yıl içerisinde ulusal topraklarda yer altı depolama imkânına sahip olunması 
hususunda depolama faaliyeti yapacak tüzel kiĢilerden Kurumca belirlenen taahhüt ve 
garantilerin alınması hükme bağlanmıĢtır.  

-Ülkedeki yer altı doğal gaz depolama kapasitesinin tüm ithalatçı Ģirketlerin her 
sene ithal edecekleri doğal gaz miktarının depolanmasına iliĢkin yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesine imkân verecek seviyede olmasına bağlı olarak Kurul, ithalatçı 
Ģirketlerin her sene ithal edecekleri doğal gazın beĢ yıl içerisinde ulusal topraklarda 
depolama yükümlülüklerine iliĢkin oranını, ülkedeki mevcut yer altı depolama 
kapasitesini dikkate alarak yüzde yirmiden fazla olmamak üzere belirlemeye yetkili 
kılınmıĢtır. 

-Ġthalatçı Ģirketlerin depolama yükümlülüklerine iliĢkin usul ve esasların Kurul 
tarafından belirlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

-Ayrıca;” Dağıtım Ģirketleri, yurt çapında sadece iki Ģehirde lisans sahibi 
olabilir. Ancak, bu sayı Ģehirlerin geliĢmiĢlik durumu, tüketim kapasitesi ve kullanıcı 
sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Kurul kararıyla artırılabilir. Dağıtım Ģirketlerinin 
belirlenmiĢ dağıtım bölgesi kapsamı, teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak il 
sınırlarını aĢmayacak Ģekilde Kurul tarafından ihale edilmeksizin yeniden belirlenebilir 
veya geniĢletilebilir. Dağıtım bölgesi kapsamında olmayan bir Ģehrin bulunduğu il 
sınırı içerisinde faaliyet gösteren dağıtım Ģirketlerinin ilgili Ģehir için dağıtım bölgesi 
geniĢletme talebi olmaması hâlinde, Kurul tarafından uygun görülmesi hâlinde ilgili 
Ģehir için dağıtım lisansı ihalesi yapılabilir. Ġlgili Ģehir için aynı il sınırı içerisinde 
faaliyet gösteren birden fazla dağıtım Ģirketinin geniĢleme talebinde bulunması 
hâlinde, Kurul tarafından dağıtım bölgesinin tamamındaki toplam abone sayısı daha 
fazla olan dağıtım Ģirketine öncelik verilir. Kurul, nüfus yoğunluğuna göre bir Ģehri, 
sınırları belirlenmiĢ birden fazla dağıtım bölgesine ayırabilir ve her bölgeyi ayrı ayrı 
ihale edebilir. Doğal gaz dağıtım Ģirketleri, lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi 
kapsamında doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmakla yetkili olup, dağıtım bölgesi 
kapsamında bulunan Ģehirlerin imarlı alanlar bütününde dağıtım faaliyeti yapmakla 
yükümlüdür.”“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢilerin talep etmesi ve Kurulun teknik ve 
ekonomik olarak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir lisans altında 
birleĢtirilebilir veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilir. 
Dağıtım Ģirketlerinin birleĢme taleplerine iliĢkin baĢvuruların değerlendirilmesinde, 
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denilmektedir.  4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanununda değiĢiklik Yapılmasına 
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iĢletme verimliliği açısından Ģebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınır. 
Uygulamaya iliĢkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.”hükümleri getirilmiĢtir.  

Ġhale uygulamaları ile irtibatlı olarak; 6719 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisnalarla ilgili 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (o) bendi değiĢtirilerek; “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı ve 
ilgili kurum ve kuruluĢlarının, faaliyetleri ile ilgili olarak birbirlerinden veya diğer 
kamu kurum ve kuruluĢlarından karĢılanan enerji, yakıt, mal, hizmet, danıĢmanlık 
alımları ve büyük onarım iĢleri, TETAġ A.ġ. tarafından tedarik amaçlı yapılacak 
elektrik enerjisi alımları” hükmü getirilmiĢtir. Yeni getirilen düzenlemede, KĠK 3/g 
maddesindeki  Ģekilde (mal ve hizmet alımlarında  8.980.120,-TL limiti 
bulunmaktadır.) herhangi bir parasal limit belirtilmemiĢtir.   

BOTAġ‟ın amaç ve faaliyet konuları Ana Statüde; “Türkiye içinde ve dıĢında 
her türlü petrol ve petrol ürünleri ile doğal gaz boru hatlarını inĢa etmek, ettirmek, inĢa 
edilmiĢ boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, boru hatları ile petrol, 
petrol ürünleri ve doğal gaz nakliyatında bulunmak ve anılan boru hatlarındaki 
nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurtdıĢında petrol ve 
doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taĢıma, depolama ve rafinaj gibi 
tüm petrol ameliyelerini yapmak” Ģeklinde belirlenmiĢtir. 

Kurum yönetim bakımından 233 sayılı KHK ile Ana Statüsüne,  bu mevzuatta 
hüküm bulunmayan hususlarda genel hükümlere,  personelin özlük hakları açısından 
399 sayılı KHK‟nın geçici 9 uncu maddesine doğrudan tabidir. Kapsam dıĢı personel, 
ücretler ve diğer özlük haklarının tespiti bakımından 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı 
KHK‟ ya tabi olup üst yöneticilerin atanması 2477 sayılı Kanuna göre yapılmaktadır. 
Personelle ilgili iĢlemler 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunu 
hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.  

Cari yılda Kurum genel anlamda kamu mevzuatı yönünden, 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu, 237 sayılı TaĢıt Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 2872 Sayılı 
Çevre Kanunu, doğrudan veya dolaylı olarak 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 
sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olarak faaliyette bulunmuĢtur. 
Anayasanın  “Milletlerarası antlaĢmaları uygun bulma” baĢlıklı 90 ıncı maddesinin 5 
inci ve son bendinin cümlesi; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ milletlerarası 
antlaĢmalar kanun hükmündedir.” hükmüne haizdir. Bu doğrultuda, uluslararası 
niteliğe sahip büyük ölçekli sınır ötesi (crossborder) doğal gaz projelerinin ana hukuki 
statüsü, bu tür uluslararası antlaĢmalar ile kurulmaktadır. 

BOTAġ‟ın 399 sayılı KHK ile doğrudan irtibatı;  KHK‟nın geçici 9 uncu 
maddesinde yer alan “Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuĢ olup yönetim 
kademelerinde iĢ kanunları çerçevesinde personel çalıĢtıran ve ekli 1 sayılı cetvelde 
yer almayan teĢebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 
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tarihten önce tabi oldukları iĢ kanunu hükümleri uygulanır. Bu kuruluĢların genel 
müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin atanmalarında 2477 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dıĢında kalan görevlere yönetim kurullarınca 
atama yapılır.” hükmü ile sınırlıdır. BOTAġ; 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kamu 
kurum ve kuruluĢlarının giderlerinden tasarruf sağlanması, bürokratik iĢlemlerin 
azaltılması ve resmi taĢıtların etkin kullanımına iliĢkin olarak yayımlanan, 18.01.2007 
tarih 26407 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi KuruluĢun tasarruf tedbirleri uygulamalarına 
dayanak teĢkil etmektedir. 

Kurum hizmet alımları, personel alım ve atamaları, teĢebbüsler arası devirler, 
ticari banka kredileri, yurt dıĢı bağlı ortaklık ve iĢtirakler, yatırımlar ve benzeri 
alanlardaki faaliyetlerini, BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Genel Yatırım ve 
Finansman Programının Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair 
Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Hazine MüsteĢarlığı, 4749 Sayılı Kanun 
Kapsamında DıĢ Finansman Sağlanmasına ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ile, Projelere DıĢ Finansman Sağlanması kapsamında KuruluĢ tarafından  
kullanılan dıĢ proje kredilerine garantörlük yapmaktadır.  26.12.2016 tarihinde, Dünya 
Bankası ile BOTAġ Genel Müdürlüğü arasında TANAP Projesi‟nde kullanılmak üzere 
400 milyon ABD Doları tutarındaki  finansman kredisi,  hazine geri ödeme garantisi 
ile imzalanmıĢtır. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesine (TANAP) iliĢkin düzenlemeler: 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ĠliĢkin Hükümetlerarası AnlaĢma” ve 
bu Hükümetlerarası AnlaĢmanın ekini oluĢturan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Trans AnatolianGasPipelineCompany B.V. arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması” 26.06.2012 tarihinde 
imzalanmıĢ, bu anlaĢmaların onaylanması, 02.01.2013 tarihli ve 6375 sayılı Kanun ile 
uygun bulunmuĢ ve söz konusu anlaĢmalar 19.03.2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak 08.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Proje kapsamında, 
Türkiye - Gürcistan sınırından Türkiye - Yunanistan sınırına kadar olacak Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), baĢlangıçta 10 milyar m3 Avrupa‟ya, 6 
milyar m3 ise Türkiye‟ye olmak üzere yıllık 16 milyar m3 doğal gaz sevkiyatı 
yapacaktır. BOTAġ‟ın TANAP Doğal gaz Anonim ġirketinden %30 hisse almasına 
iliĢkin Ortaklar AnlaĢması ve eki Hissedar Kredisi AnlaĢması, 13.05.2015 tarihinde 
Ankara‟da imzalanmıĢtır. Projeye BP de %12 hisse ile ortak olmuĢtur, Projenin Temeli 
17.03.2015 tarihinde Kars‟ta atılmıĢtır. BOTAġ TANAP KamulaĢtırma Direktörlüğü, 
Raporun “teĢkilat yapısı” kısmında izah edilmiĢtir. 

17.12.2014 tarihinde ise Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.‟nin döviz 
ihtiyacının gerekli görülen kısmının Hazine MüsteĢarlığı ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından doğrudan karĢılanmasına iliĢkin protokol ile; KuruluĢun 
döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmının T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan karĢılanmasına iliĢkin usul 
ve esaslar belirlenmiĢtir. Denetim tarihi (Haziran 2017) itibarıyla belirtilen 
protokollerin devam etmekte olduğu anlaĢılmıĢtır.  
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19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6085 sayılı 
SayıĢtay Kanununun geçici 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile BaĢbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu SayıĢtay‟a devredilmiĢ, 5 inci fıkrasında 6085 sayılı Kanun 
yürürlüğe girmeden önce BaĢbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından baĢlatılan 
denetimlerin 72 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre SayıĢtay 
tarafından sonuçlandırılacağı belirtilmiĢ, 6 ıncı fıkrasında 233 sayılı KHK, 3346 sayılı 
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atıfların SayıĢtay‟a yapılmıĢ sayıldığı hükme bağlanmıĢtır.  Kurum denetim açısından 
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2015-2019 yıllarını kapsamak üzere hazırlanan BOTAġ Stratejik Planı, yönetim 
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3-Bakanlar Kurulu Kararları: 
Kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım 

ve Finansman Programı 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede,  2016/9369 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanmıĢtır. Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı 
Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında 
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girmiĢtir. 

2016 yılı için,  “Abone ve Serbest Tüketicilere Yönelik 2016 Yılı Doğal Gaz 
SatıĢ Fiyatlarının Belirlenmesine ĠliĢkin” olarak 11.01.2016 tarihli ve 2016/8424 sayılı 
Balanlar Kurulu Kararı alınmıĢtır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile “BOTAġ 
Genel Müdürlüğü, Abone ve Serbest Tüketicilere yönelik Doğal Gaz SatıĢ Fiyatlarını, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın uygun görüĢünün alınması ve kamu iktisadi 
teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programında gerekli değiĢikliklerin yapılması kaydı ile alım maliyetlerinin altında 
belirleyebilir. Bu Kararın uygulanması sonucunda doğabilecek zarar ve/veya mahrum 
kalınan kardan dolayı BOTAġ Genel Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmaz.” 
hükmü korunmuĢtur.   

BOTAġ her ay sonunda, doğal gaz alım fiyatı, satıĢ fiyatları ve maliyetlerini 
dikkate alarak bir analiz çalıĢması yapmakta ve ilgili Bakanlığa yazılı olarak 
bilgilendirmektedir. Bakanlık da Bakanlar Kurulunun kendisine verdiği yetkiye 
istinaden bir değerlendirme yaparak, müteakip ayda abone ve serbest tüketicilere 
uygulanacak olan doğal gaz fiyatlarını belirleyip BOTAġ‟a bildirmektedir.  
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26.8.2016  tarih 29813 sayılı Remi Gazete‟de yayımlanan  6741 nolu Kanun ile 
amacı  sermaye piyasalarında araç çeĢitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde 
kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dıĢ kaynak temin etmek, stratejik, 
büyük ölçekli yatırımlara iĢtirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt 
fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
ġirketi  kurulmuĢtur. 19.8.2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre 
alınan 24.01.2017 tarih 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince, Boru 
Hatları ile Petrol TaĢıma Anonim ġirketi‟nin (BOTAġ)  sermayesinde bulunan 
Hazine‟ye ait hisselerin tamamı Varlık Fonu‟na aktarılmıĢtır.  

4-Uluslararası AnlaĢmalar: 
Cari yılda kurumla ilgili yeni bir uluslararası anlaĢma yapılmamıĢtır. Kurumun 

üyesi olduğu uluslararası kuruluĢlar;  -IGU (International GasUnion) -Uluslararası Gaz 
Birliği UN/ECE (GasCentre -BirleĢmiĢ Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu Gaz 
Merkezi) -GIIGNL (International Group of Liquefied Natural GasImporters) - 
Uluslararası SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz Ġthalatçıları Grubu -OME 
(ObservatoriéMediteranéen De L‟Energié) - Akdeniz Enerji Gözlemevidir.  

5-Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 inci maddesi ilk fıkrası 

doğrultusunda, BOTAġ‟ın TANAP Doğal gaz Ġletim A.ġ.‟ye %30 oranında iĢtirak 
etmesine Yüksek Planlama Kurulu tarafından, 19.01.2015 tarih ve 2015-T-1 sayılı 
kararı ile de onay verilmiĢtir.  

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1‟inci maddelerine 
tabi kuruluĢlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dıĢında kalan kamu 
iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iĢtiraklerinin yönetim kurulu baĢkan ve 
üyelerine 2013, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak ücretlerin tespitine iliĢkin 
21.08.2015 tarihli ve 2015/T-17 sayılı YPK Kararı 10.09.2015 tarih ve 29471 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. YPK Kararının 2015 yılına iliĢkin ücretlerde artıĢ 
yapılması  hakkındaki 6 ıncı maddesi;  “Bu Karar kapsamında bulunan yönetim, 
denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile sözleĢmeli ve kapsam dıĢı personel için 
belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2015 yılının birinci ve ikinci altı aylık 
dönemlerinde aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında uygulanan artıĢ 
oranı kadar artıĢ yapılır.” Ģeklindedir.  

6-ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu ve ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 
Kararları: 

Cari yılda Kurumu doğrudan ilgilendiren herhangi bir ÖzelleĢtirme Yüksek 
Kurulu ve ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı kararı bulunmamaktadır.  

7-Yönetmelikler: 
Yönetmelik Ģeklindeki düzenlemeler, Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan 

Yönetmelikler Hakkındaki Kanun gereğince yapılmaktadır. Yönerge Ģeklindeki 
düzenlemeler, Kurumun teĢkilatında yer alan birimlerin kuruluĢ amacı, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile organizasyon yapılarını düzenleyen mevzuat ile genel müdürlükçe 
yönerge olarak hazırlanması uygun görülenlerdir. Kurumda Mal ve Hizmet Alımı 
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Yönetmeliği, Emanet ĠĢlere Ait Uygulama Yönetmeliği, TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği, 
BOTAġ Genel Müdürlüğü‟ne TaĢınmazların SatıĢı ve Kiraya Verilmesine ĠliĢkin Usul 
ve Esaslara Dair Yönetmelik, Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin 
Yapımı ve ĠĢletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği, Tarifeler 
Yönetmeliği, Kapsam DıĢı Personel Yönetmeliği uygulanmaktadır.  

Kapsam dıĢı personele iliĢkin disiplin hükümleri, 14.12.2016 tarih ve 2016/36-
254 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ancak yürürlüğe girmemiĢ olan 
Kapsam DıĢı Personel Yönetmeliği içeriğinde düzenlenmiĢtir.  

B-TeĢkilat 
1-TeĢkilatın yapısı: 
Kurum boru hatlarıyla petrol ve doğal gaz taĢımacılığı ve ticareti faaliyetlerini 

yürütmek üzere; daire baĢkanlıkları, bölge ve iĢletme müdürlükleri ile bunlara bağlı 
Ģube müdürlükleri, pompa ve kompresör istasyonları Ģeklinde teĢkilatlanmıĢtır.  
Kurumda genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı 
birimlerden oluĢmaktadır. Kurum organizasyon Ģemasında, genel müdür 
yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan 
birimler, yönetim kurulu kararı ile kurulmakta, diğer birimlerin oluĢturulması, 
gerektiğinde değiĢtirilmesi veya kaldırılması ise ilgili birimin teklifi üzerine genel 
müdürün onayı ile gerçekleĢmektedir. BOTAġ merkez teĢkilatı; Genel Müdür ve 5 
Genel Müdür Yardımcılığı,  TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, I. Hukuk MüĢavirliği, 17 Daire 
BaĢkanlığı ve bunlara bağlı müdürlükler ve Basın-Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği 
Ģeklindedir. Cari yılda taĢra teĢkilatı; Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile bağlı 
iĢletme müdürlükleri, Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile bağlı iĢletme müdürlüğü, 
1 adet bağımsız ĠĢletme Müdürlüğü ve Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire 
BaĢkanlığına bağlı 2 adet ĠĢletme Müdürlüğü Ģeklinde faaliyet göstermiĢtir 

-Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü; Doğal gaz faaliyetleri ile doğrudan 
ilgili olarak; Ankara‟da kurulmuĢtur. Bölge Müdürlüğü bünyesinde; Ġstanbul ve 
Kayseri iĢletme müdürlükleri ile RMS-RMA istasyonları, pompa istasyonları, 
kompresör istasyonları faaliyet göstermiĢtir. Doğal gaz taĢıma faaliyetlerini yürüten 
Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile doğal gaz hatlarının geçtiği güzergah 
üzerinde olan ve doğal gaz projeleri kapsamında kamulaĢtırma iĢlerini yürüten irtibat 
bürolarının faaliyetleri farklılık gösterdiğinden, irtibat büroları Arazi, ĠnĢaat ve 
KamulaĢtırma Daire BaĢkanlığına bağlıdır. 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu ve diğer 
ilgili kanunlar gereği KamulaĢtırma iĢlemlerinin projenin yürütüldüğü bölgede 
yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 13 ayrı bölgede irtibat bürosu bulunmaktadır. 
2016 yılında yapılan organizasyon düzenlemeleri aĢağıda özetlenmiĢtir. 

06.01.2016 tarih ve 2016/01-03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Kalite Eğitim 
ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı bünyesinde yer alan Eğitim Müdürlüğü Ġnsan 
Kaynakları Daire BaĢkanlığına bağlanmıĢ; Kalite Eğitim ve GeliĢtirme Daire 
BaĢkanlığı Entegre Yönetim Sistemleri Daire BaĢkanlığı adı altında yeniden organize 
edilmiĢtir 

21.01.2016 tarih ve 2016/03-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Telekom-
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Scada ve BiliĢim Teknolojileri Daire BaĢkanlığı bünyesinde Yazılım ve Veritabanı 
Müdürlüğü ihdas edilmiĢtir. 

19.07.2016 tarih ve 2016/21-149 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Doğal Gaz 
Yer Altı Depolama Daire BaĢkanlığı yeniden organize edilerek bünyesinde Sultanhanı 
ĠĢletme Müdürlüğü ile Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy ĠĢletme Müdürlüğü 
kurulmuĢ, Daire BaĢkanlığı ve ĠĢletme Müdürlükleri bünyesinde yeni Müdürlükler 
ihdas edilmiĢ TPAO Genel Müdürlüğünden Kuruma devredilen Silivri Kuzey 
Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisinde görev yapmakta 
olan ve Kuruma devredilmesine karar verilen personelin Silivri Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy ĠĢletme Müdürlüğü bünyesinde görevlerine devam etmesine karar 
verilmiĢtir. 

11.11.2016 tarih ve 2016/33-231 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumun 
Merkez, Bölge ve ĠĢletme Müdürlüklerinin organizasyonunda gerekli görülen 
değiĢikliklerin yapılması veya yeniden organize edilmesi konusunda Genel Müdür 
yetkilendirilmiĢtir. 

24.01.2017 tarih ve 2017/05-25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bakü Tiflis 
Ceyhan Ham Petrol Botu Hattı Proje Direktörlüğü, Arazi Edinim Faaliyetleri (ADK) 
Müdürlüğü adı ile Arazi, ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire BaĢkanlığına bağlı olarak 
yeniden yapılandırılmıĢtır. 

24.02.2017 tarih ve 2017/09-49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; Doğal Gaz 
Pazarlama ve SatıĢ Daire BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine Doğal Gaz Toptan SatıĢ 
Daire BaĢkanlığı; Mühendislik ve SözleĢmeler Daire BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine 
Etüt ve Projeler Daire BaĢkanlığı; Telekom-Scada ve BiliĢim Teknolojileri Daire 
BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine BiliĢim Teknolojileri Daire BaĢkanlığı; Kalite Eğitim 
ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine Entegre Yönetim Sistemi Daire 
BaĢkanlığı; Finansman ve Muhasebe Daire BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine Mali ĠĢler 
Daire BaĢkanlığı; Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine Ġnsan 
Kaynakları ve Eğitim Daire BaĢkanlığı; Arazi ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire 
BaĢkanlığı lağvedilerek, yerine ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire BaĢkanlığı; Basın ve 
Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği lağvedilerek, yerine Kurumsal ĠletiĢim Daire BaĢkanlığı; 
Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü lağvedilerek, yerine Doğal Gaz ĠĢletme ve 
Piyasa ĠĢlemleri Bölge Müdürlüğü ihdas edilmiĢ; aynı kararla Tedarik ve SözleĢmeler 
Daire BaĢkanlığı ile Güvenlik Hizmetleri Daire BaĢkanlığı adında yeni Üniteler ihdas 
edilmiĢ ve Petrol LNG ve Deniz ĠĢletmeleri Daire BaĢkanlığı lağvedilmiĢ; ayrıca, söz 
konusu Yönetim Kurulu Kararı ile yeni ihdas edilen Daire BaĢkanlıkları altında, 
11.11.2016 tarih ve 2016/33-231 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Müdüre 
verilen yetkiye binaen, 24.02.2017 tarih ve 141, 143 sayılı Genel Müdür Oluru ile yeni 
birimler kurulmuĢtur.  

Cari yılda, Petrol faaliyetleri ile ilgili olarak; Petrol ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü, Adana/Ceyhan‟da ve bu Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak -Irak-
Yumurtalık boru hattı ile ilgili, Hatay/Dörtyol‟da 1 ĠĢletme Müdürlüğü faaliyet 
göstermiĢtir. Ayrıca,-LNG (SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz) ile ilgili olarak; 
Tekirdağ/Marmara Ereğli‟sinde 1 ĠĢletme Müdürlüğü faaliyet göstermiĢtir. 
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Yumurtalık boru hattı ile ilgili, Hatay/Dörtyol‟da 1 ĠĢletme Müdürlüğü faaliyet 
göstermiĢtir. Ayrıca,-LNG (SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz) ile ilgili olarak; 
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BOTAġ TANAP Arazi Hakları KuruluĢu (AHK) Direktörlüğü, 27.05.2013 tarih 
ve 2013/4882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 23.07.2013 tarih ve 
2013/26-149 sayılı ve 14.01.2014 tarih, 2014/01-08 sayılı yönetim kurulu kararına 
istinaden, TANAP Projesi kapsamında arazi ile ilgili etüt, izin, kamulaĢtırma ve diğer 
iĢlemleri yürütmek üzere BOTAġ (Boru Hatları ile Petrol TaĢımacılık A.ġ)‟ nin Ģubesi 
olarak tescil edilmiĢtir. Söz konusu tescil kararı Ticaret Sicil Gazetesinin 23.09.2014 
tarihli 8410 sayılı nüshasının yayımlamıĢtır. BOTAġ ile TANAP Doğal Gaz Ġletim 
A.ġ arasında 03.02.2014 tarihli TANAP Sistemi Arazi Edinimi ve KamulaĢtırma 
Hizmetleri Hizmet Alımı SözleĢmesi imzalanmıĢtır. Direktörlük proje kapsamında 
yaptığı tüm çalıĢmaları söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ile BOTAġ ile TANAP 
Doğal Gaz Ġletim A.ġ arasında 03.02.2014 tarihli TANAP Sistemi Arazi Edinimi ve 
KamulaĢtırma Hizmetleri Hizmet Alımı SözleĢmesi hükümleri kapsamında yerine 
getirilmektedir. Direktörlüğe yapılan personel alımları bu sözleĢme kapsamında ve 
BOTAġ Genel Müdürlüğünün oluru ile teĢekkül eden komisyon tarafından yapılan 
mülakat neticesinde yönetim kurulunun onayı ile gerçekleĢmektedir.  

Direktörlük; “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin faaliyete 
geçirilmesi için boru hattı ve boru hattı tesislerinin ihtiyacı olan proje arazilerini 
kiralama, kamulaĢtırma, inĢaat aĢaması ve sonrasında arazi haklarını ilgilendiren 
iĢlemleri ve proje için gerekli lisansları, muvafakatleri, izinleri almak ve diğer tüm 
iĢlemleri yerine getirmekle” görevlidir.  Direktörlük 31.12.2016 tarihi itibarıyla 
merkez ofis ve 9 adet kamulaĢtırma Ģefliği olmak üzere 10 birimde 112 personelle 
iĢlemlerini yürütmektedir. Ana faaliyet konusu olan kamulaĢtırma iĢlerine ġubat 2014 
itibarıyla baĢlanmıĢ olup, proje güzergâhının 31.12.2016 tarihi itibari ile 1815 km‟lik 
boru hattının tamamının yer teslimi, TANAP tarafına yapılmıĢtır. Bu aĢamada 10 uncu 
madde davaları ve Boru hattının sabit tesislerine (7 adet kompresör istasyonu, 4 adet 
ölçüm istasyonu, 12 adet pig istasyonu ve 49 adet blok vana istasyonu ve bunlara bağlı 
eriĢim yolları) yönelik kamulaĢtırma çalıĢmalarına ilave güzergah değiĢikliklerinden 
kaynaklanan kamulaĢtırma çalıĢmalarına devam edilmektedir. BOTAġ Yönetim 
Kurulunun 11.07.2014 tarih ve 2014/16-113 no.lu kararı uyarınca KamulaĢtırma bedel 
tespiti ve tescil davaları, hak sahiplerine yapılacak ödemeler ile kamulaĢtırma 
faaliyetlerine iliĢkin harcamalar hususunda Direktörlük yetkili kılınmıĢtır.  

BOTAġ‟ın mevcut organizasyon Ģeması Rapor ekleri (Ek:1) arasında yer 
almaktadır.  

2-Karar Organı:  
Kurumun en üst karar organı olan yönetim kurulunun teĢkili, görev ve yetkileri 

ile üyelerinin atanmaları, nitelik ve Ģartları, görev süreleri, görevden alınmaları hak-
kında ve ilgili diğer hususlarda 233 sayılı KHK hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim 
Kurulu Kararnamenin 6‟ncı maddesi uyarınca bir baĢkan ve beĢ üyeden oluĢmaktadır. 
Genel müdür yönetim kurulunun baĢkanı olup, Ġlgili bakanın teklifi üzerine ortak karar 
ile atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri hazine 
müsteĢarlığının bağlı olduğu bakanın, diğer ikisi ise teĢebbüs genel müdür yardımcıları 
arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. 21.05.2016 tarih ve 
29718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 20.05.2016 tarih ve 2016/222 sayılı 
müĢterek kararname ile, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığına asaleten atama 
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yapılmıĢtır. 
Yönetim Kurulu, 2016 yılı içinde yaptığı 39 toplantıda muhtelif konularda 262 

karar almıĢtır. Yönetim kurulu listesi Raporun giriĢ kısmında gösterilmiĢtir.  
3-Yürütme organı: 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüye göre Kurumun 

yürütme organı olan genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcıları ile 
bunlara bağlı birimlerden oluĢmaktadır. Genel müdür aynı zamanda yönetim 
kurulunun baĢkanıdır. Ġdari yapılanma daire baĢkanlıkları, bölge müdürlükleri ve alt 
birimler itibarıyla organize edilmiĢtir.  

4-Servisler: 
Bazı servisler hakkında aĢağıda bilgi verilmiĢtir.  
a-TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı:  
BaĢkanlıkta 1'i baĢkan, 13‟ü baĢmüfettiĢ olmak üzere toplam 14 denetim 

elemanı ile 3 büro personeli görev yapmaktadır.  
2016 yılı kıĢ dönemi teftiĢ programı,  inceleme ve soruĢturma iĢlemlerine 

öncelik verilmesinden dolayı yapılmamıĢtır. 2016 yılı yaz teftiĢ programı ise 
29.06.2016 tarihinde Genel Müdür Olurları ile uygulamaya girmiĢ olup, Erzurum ġube 
Müdürlüğü, Kırklareli ġube Müdürlüğü, ÇarĢamba ġube Müdürlüğünün periyodik 
teftiĢ çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, Dörtyol ĠĢletme 
Müdürlüğü, Ġstanbul ĠĢletme Müdürlüğü, Gebze Ġrtibat Bürosu, LNG ĠĢletme 
Müdürlüğü, Kayseri ĠĢletme Müdürlüğü, Kayseri Ġrtibat Bürosu, Erzurum Ġrtibat 
Bürosu,  Ġzmir ġube Müdürlüğü Aydın Ġrtibat Bürosu, KahramanmaraĢ ġube 
Müdürlüğü,  Gaziantep Ġrtibat Bürosu, Konya ġube Müdürlüğü, Konya Ġrtibat Bürosu, 
Kırklareli ġube Müdürlüğü, Büyükçekmece Ġrtibat Bürosu, Samsun Ġrtibat Bürosu, 
Çorum Ġrtibat Bürosu teftiĢ çalıĢmaları ise inceleme ve soruĢturma görevlerinin 
yoğunluğu nedeni ile 13.10.2016 tarihli Genel Müdür Oluru ile iptal edilmiĢtir.  Cari 
yılda 7 cevaplı teftiĢ raporu, 17 soruĢturma, 17 inceleme raporu olmak üzere toplam 41 
rapor düzenlenmiĢtir. 

22.01.2013 tarih, 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TPIC‟in BOTAġ‟a 
devredilmesine iliĢkin 2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesinde; 
28.07.1988 tarihli ve 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın altıncı 
maddesinin, “ġirketin yönetimi, çalıĢma esasları, iç denetimi ve Boru Hatları ile Petrol 
TaĢıma A.ġ. ile iliĢkileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda 
Kalkınma Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı ve Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. 
tarafından belirlenir. ġirketin yönetim kurulu, bu Ģirketin tabi olduğu yabancı 
mevzuatın gerektirdiği esas ve Ģartlar çerçevesinde düzenlenir.” denilmektedir. 

BOTAġ‟ın bağlı Ģirketi statüsündeki TPIC BaĢkanlığının 01.01.2013-
31.12.2016 tarihleri arasındaki iĢlemlerinin teftiĢi 17.12.2016 tarihli Makam Oluru ile 
2017 yılı kıĢ teftiĢ programı kapsamına alınmıĢtır. 

Ġç Kontrol Sisteminin OluĢturulması; 
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17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6842 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının  eki, 2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı 
ile ilgili Kararın “Ġç Kontrol Sisteminin OluĢturulması” baĢlıklı 24 üncü maddesinin 1 
inci fıkrasında; KĠT‟lerde Ġç Kontrol Sistemine iliĢkin genel bilgi verilmiĢ, 4 üncü 
fıkrasında; Kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, kurumsal yönetim ilkelerini 
dikkate alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluĢturmak ve yeterli 
sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlü oldukları, ifade edilmiĢ 9 uncu fıkrasında 
ise; 2016 yılı sonuna kadar bu maddede belirtilen Ģekilde bir iç kontrol sistemini tesis 
edemeyen kamu iktisadi teĢebbüslerine MüsteĢarlıkça 8 inci fıkra çerçevesinde 
hazırlanacak rapor uyarınca 1 yıllık ek süre verilebileceği hüküm altına alınmıĢtır.  

Bu kapsamda, Genel Müdür tarafından belirlenen ilgili personele, iç denetimin 
uluslararası standartlarda ve sistematik bir Ģekilde uygulanması becerilerini geliĢtirmek 
üzere, 24 Ağustos - 23 Ekim 2015 tarihleri arasında 40 gün süreyle Türkiye Ġç 
Denetim Enstitüsü eğitmenleri tarafından “Ġç Denetim Mesleki Eğitimi” verilmiĢ olup, 
24.02.2017 tarih ve 2017/09-49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Ġç Denetim Daire 
BaĢkanı asaleten atanmıĢ ve akabinde 3 adet Ġç Denetçi ataması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

b)Hukuk MüĢavirliği:  
Kurumda hukuk iĢleri ilgili mevzuatın yanı sıra, 06.12.2012 tarih ve 2012/43-

274 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “hukuk iĢleri yönergesi” 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 31.12.2016 tarihi itibarıyla Kurumda 24 kadrolu 
avukat ile 92 vekalet akitli/sözleĢmeli avukat görev yapmaktadır. Hukuk iĢleri 
yönergesinin 5 inci maddesine göre hukuk örgütü; merkezde I. hukuk müĢavirinin 
idaresi altında hukuk müĢavirleri, avukatlar ve görevli diğer personelden meydana 
gelmektedir. Ayrıca, arazi, inĢaat ve kamulaĢtırma dairesinde idari ve hukuki yönden 
ilgili daire baĢkanına bağlı avukatlar ve diğer personel görev yapmaktadır. Bunun yanı 
sıra, bölge müdürlüklerinde, idari iĢlemler yönünden bölge müdürüne, hukuki iĢ ve 
iĢlemler yönünden I. hukuk müĢavirine bağlı avukatlar bulunmaktadır. BOTAġ 
tarafından inĢa edilecek olan petrol ve doğal gaz boru hattı güzergâhları, 
müĢtemilâtları ve sabit tesisleri için gerekli taĢınmazların kamulaĢtırılmalarına iliĢkin 
tüm idari ve hukuki iĢ ve iĢlemler arazi, inĢaat ve kamulaĢtırma dairesince 
yürütülmekte olup baĢkanlık bünyesindeki davaların takibi de merkezde bu baĢkanlığa 
bağlı dava takip müdürlüğünce yürütülmektedir. KamulaĢtırma davalarında görevli 
avukatlar dava takip müdürlüğünün gözetimi ve denetimi altında görev yapmaktadır. 

Petrol iĢletmeleri bölge müdürlüğü bünyesindeki avukatlar ve görevli personel; 
petrol ve doğal gaz boru hatlarına zarar verilmesi ve bu hatlardan hırsızlık yapılması 
nedeniyle soruĢturma evresi dahil tüm ceza ve hukuk davaları ile I. hukuk müĢavirliği 
tarafından havale edilen iĢ, iĢlem, takip ve davalarla birlikte, idari yönden bağlı 
bulunduğu bölge müdürü tarafından havale edilen iĢlerin yürütümünden sorumludur.  

Hukuk müĢavirliğince takip edilmekte olan dava-icra dökümleri özet olarak 
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢ olup 2016 yılında talep eden birimlere 55 adet hukuki 
görüĢ verilmiĢtir.   
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Tablo 2:Hukuk MüĢavirliği tarafından takip edilen davalar 
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 BOTAġ'ın açtığı 
davalar 

BOTAġ aleyhine açılan 
davalar TOPLAM 

 Adet Dava değeri (Bin 
TL) Adet Dava değeri 

(Bin TL) 
Adet Dava değeri 

(Bin TL) 
Hukuk 
Davası 

399 397.673 373 407.262 772 804.935 

ĠĢ Davası 30 35.156 872 13.367 902 48.523 
Ceza Davası 34 0 0 0 34 0 
Ġdari Dava 51 20.853 521 925.128 572 945.981 
DeğiĢik ĠĢ 
Davası 4 895 36 24 40 919 

Ġlamsız Ġcra 
Dosyası 

27 37.827 6 154 33 37.981 

 Toplam: 545 492.404 1808 1.345.935 2.353 1.838.339 
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 Hukuk 

Davası 
45 21.858 39 6.880 84 28.738 

ĠĢ Davası 0 0 126 614 126 614 
Ceza Davası     8 37 0 0 8 37 
Ġdari Dava 6 2.356 31 35 37 2391 
DeğiĢik ĠĢ 
Davası 3 0 5 0 8 0 

Ġlamsız Ġcra 
Dosyası 

2 530 27 1921 29 2.451 

 Toplam : 64 24.781 228 9.450 292 34.231 
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ĠĢ Davası 30 35.156 998 13.982 1028 49.138 
Ceza Davası 42 37 0 0 42 37 
Ġdari Dava 57 23.209 552 925.163 609 948.372 
DeğiĢik ĠĢ 
Davası 

7 895 41 23 48 918 

Ġlamsız Ġcra 
Dosyası 

29 38.357 33 2.075 62 40.432 

 Toplam ; 609 517.186 2.036 1.355.385 2.645 1.872.571 
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Hukuk 
Davası 

22 36.316 27 5.538 49 41.854 

ĠĢ Davası 2 18 74 600 76 618 
Ceza Davası 5 0 0 0 5 0 
Ġdari Dava 4 10 51 16 55 26 
DeğiĢik ĠĢ 
Davası 1 0 22 5 23 5 

Ġlamsız Ġcra 
Dosyası 

0 0 1 1 1 1 

 Toplam : 34 36.344 175 6.160 209 42.504 
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Hukuk 
Davası 

422 383.216 385 408.604 807 791.820 

  ĠĢ Davası  
28 35.138 924 13.382 952 48.520 

Ceza Davası  
37 37 0 0 37 37 

  Ġdari Dava 
 
 53 23.199 501 925.147 554 948.346 

  DeğiĢik ĠĢ      
  Davası 

  6 895 19 19 25 914 

  Ġlamsız Ġcra                             
Dosyası 

29 38.357 32 2.074 61 40.431 

  Toplam: 575 480.842 1.861 1.349.226 2.436 1.830.068 

2017 yılına, değeri toplam 1.830.068 Bin TL olan 2436 dava ve icra dosyası 
devretmiĢtir. 2017 yılına devreden dosyalardan  %39‟u iĢ davaları, %23‟ü de idari 
davalarla ilgilidir. ĠĢ davalarının önemli kısmı müteahhit firmalarının iĢçileri 
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Tablo 2:Hukuk MüĢavirliği tarafından takip edilen davalar 
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 BOTAġ'ın açtığı 
davalar 

BOTAġ aleyhine açılan 
davalar TOPLAM 

 Adet Dava değeri (Bin 
TL) Adet Dava değeri 

(Bin TL) 
Adet Dava değeri 

(Bin TL) 
Hukuk 
Davası 
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davalarla ilgilidir. ĠĢ davalarının önemli kısmı müteahhit firmalarının iĢçileri 

 

 
 

tarafından açılan “toplu iĢ sözleĢmesi hükümlerinden yararlanma”, “iĢçiliğin tespiti” 
ve “iĢçilik alacaklarından müteahhitle müteselsil sorumluluk esasına binaen açılan 
alacak davaları” Ģeklindedir.  

Ceza davaları kapsamında; petrol ve doğal gaz boru hatlarına zarar verilmesi ve 
bu hatlarda hırsızlık yapılmasından doğan tüm ceza ve hukuk davaları, petrol 
iĢletmeleri bölge müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Kamu malına zarar verme, 
evrakta sahtecilik, zimmet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat 
karıĢtırma, karĢılıksız çek keĢide etmek gibi ceza davaları ise hukuk müĢavirliğince 
takip edilmektedir. Ġdari davaların önemli kısmı personel tarafından 
yönetmelik/yönerge/iç mevzuat düzenlemeleri hükümlerinden yararlanmak ya da ilgili 
hükümlerin iptali istemi ile açılan davalar olup, ayrıca bireysel iĢlemlerle ilgili iptal 
davaları mevcuttur. 

Yukarıdaki tabloda yer almayan ancak iĢlemleri Hukuk MüĢavirliğince takip 
edilen, tahkime intikal etmiĢ bulunan bazı davalar aĢağıda özetlenmiĢtir. 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa tabi olmak üzere; BOTAġ- 
Iskra/Metot ĠĢ Ortaklığı arasında, Sivas (CS 2) Kompresör Ġstasyonu Yapım ĠĢi ile 
Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Faz III Hanak Kompresör Ġstasyonu ve 
Türkgözü Ölçüm Merkezi Yapım ĠĢinden kaynaklanan 5 adet tahkim konusu ile 
BOTAġ-Çolakoğlu ĠnĢaat Turizm Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.ġ. arasındaki 
Konya-Isparta Doğal Gaz Boru Hattı Yapım ĠĢinden ileri gelen 1 adet tahkim davası 
olmak üzere, 6 konuda dava devam etmektedir. Tahkim konuları “sözleĢmenin 
feshinden kaynaklandığı iddia edilen alacağın tahsil talebi ile yakıt gazı fark bedelinin 
tahsili talebi” Ģeklindedir. Denetim tarihi (Haziran 2017) itibarıyla BOTAġ- 
Iskra/Metot ĠĢ Ortaklığı arasında görülen tahkimlerle ilgili hukuki süreçler devam 
etmektedir. BOTAġ-Çolakoğlu ĠnĢaat Turizm Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.ġ. 
arasındaki Konya-Isparta Doğal Gaz Boru Hattı Yapım ĠĢinden ileri gelen tahkim 
davasında ise 06.03.2017 tarihli Hakem Kararı ile davacı Çolakoğlu A.ġ.‟nin 
26.526.049,93 TL ve 18.378.603,93 ABD Doları tutarındaki alacak taleplerinden 
3.025.616,43 TL‟nin kabulü, diğer taleplerin reddi yönünde karar verilmiĢtir. Hakem 
Kararına karĢı iptal davası açılması mümkündür. 

Irak Cumhuriyeti Devleti tarafından 23.05.2014 tarihinde ETKB ile BOTAġ‟a 
karĢı, 1973 tarihli Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması ile 1946 tarihli Dostluk ve Ġyi 
KomĢuluk AnlaĢmasının ihlal edildiği iddialarıyla 250.238.000 ABD Dolarının tahsili 
talebiyle açılan ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı nezdinde 
görülmekte olan mezkur tahkim davası kapsamında 03.09.2014 tarihinde, Bakanlık ve 
Kuruma avukatlık hizmeti sağlayan hukuk bürosu tarafından tahkim dilekçesine karĢı 
cevap dilekçesi sunulmuĢ olup, aynı dilekçe ile TC adına Bakanlık tarafından, Irak‟ın 
ITP AnlaĢmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan 
Kurum alacağının (1 milyar ABD doları) tahsili talebiyle karĢı dava açılmıĢtır. KarĢı 
davada, KuruluĢun 1990 yılına iliĢkin fiili taĢımadan kaynaklanan alacağı ile 2003‟ten 
2013 yılının sonuna kadar olan dönem için (minimum throughput bedeli) garanti 
edilen asgari taĢıma miktarlarına iliĢkin alacağı ve ayrıca personel giderleri ile boru 
hattı için kullanılan malzeme ve teçhizat masraflarına iliĢkin alacakları talep edilmiĢtir. 
Irak Devleti söz konusu karĢı dava nedeniyle cevap dilekçesini 10.10.2014 tarihinde 
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sunmuĢtur. Hakem heyeti ve taraf vekillerince görev belgesi imzalanmıĢ olup, 
19.01.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen konferansla taraflar hakem heyetinin davaya 
bakma yetkisinin olup olmadığı hususundaki uyuĢmazlığın (yetki meselesinin) davanın 
esasından ayrılması hususunda mutabık kalmıĢlardır. 

Hakem Heyeti‟nin Yargılama Yetkisine iliĢkin olarak verdiği 16.06.2016 tarihli 
Kısmi Kararı ile; 

-Irak tarafının ITP AnlaĢmasından kaynaklı iddia/taleplerinin tahkim edilebilir 
ve tahkim anlaĢmasının kapsamına dahil olduğu, 

-Hakem Heyetinin Türkiye ve Irak Devletleri arasındaki 1946 tarihli Dostluk ve 
Ġyi KomĢuluk AntlaĢması hükümlerine dayalı iddialara iliĢkin yargılama yetkisinin 
bulunmadığı, 

-Hakem Heyetinin BOTAġ üzerinde yargılama yetkisinin bulunmadığı, 
-Yargılama giderleri de dahil olmak üzere bütün diğer talep ve iddiaların ileri 

tarihli bir kararda hükme bağlanmasına, 
karar verilmiĢ olmakla davanın esasına iliĢkin yargılama süreci baĢlamıĢtır. 

Gelinen aĢama itibarıyla Irak tarafının asıl davanın esasına iliĢkin iddialarına karĢı 
cevapların ve karĢı davaya iliĢkin iddiaların sunulmasına yönelik çalıĢmalar devam 
etmektedir. 

Baymina A.ġ. tarafından BOTAġ‟a karĢı Yatırım UyuĢmazlıklarının Çözümü 
Ġçin Uluslararası Merkez (ICSID) nezdinde ARB/14/35 sayılı dosya ile taraflar 
arasında akdedilmiĢ olan 08 Ekim 1998 tarihli Doğal Gaz Satış Sözleşmesi ile 11 
Aralık 2003 tarihli Protokol hükümlerinin ihlal edildiği iddiasıyla 17.12.2014 tarihinde 
tahkim talebinde bulunularak, BOTAġ‟ın hatalı sayaç okumalarına dayanarak 
Baymina‟ya fazladan doğal gaz bedeli fatura edildiği, iddia edilerek; BOTAġ‟ın 
Kasım 2004-Mart2007 arası hatalı gaz ölçümlerinden kaynaklı olarak 21,866,330.69 
Amerikan Doları yahut 20,490,736.16 Amerikan Doları zararın ve tesisin tüm faaliyet 
dönemi için BOTAġ tarafından yanlıĢ ısıl değer kullanımından kaynaklanan 7,200,000 
ABD Doları bedelin, faiz, tahkim giderleri, avukatlık ücretleri, diğer giderler ile 
birlikte tazmini talep edilmiĢtir. 

Söz konusu tahkim davası kapsamındaki ilk duruĢma, 20-24 ġubat 2017 
tarihleri arasında Washington DC-ABD‟de yapılmıĢ olup, dava devam etmektedir 

Hukuk MüĢavirliğince takip edilen tahkim davaları dıĢında; Hukuk MüĢavirliği 
kayıtlarında yer almayan ve doğal gaz alım ve ihracat dairesince takip edilen Ġran‟dan 
(NIGC) doğal gaz alımı ile Yunanistan‟a (DEPA) doğal gaz satıĢıyla ilgili iki tahkim 
davası aĢağıda özetlendiği Ģekil sonuçlanmıĢtır. 

BOTAġ ve NIGC (National Iranian Gas Company - Ġran Ulusal Gaz ġirketi) 
arasında mevcut 08.08.1996 tarihli doğal gaz alım satım anlaĢması kapsamında 
16.01.2012 tarihli tahkim dilekçesi ile NIGC‟ye karĢı ICC (International Chamber of 
Commerce- Uluslararası Ticaret Odası) nezdinde “asli güvensizlik ve eksik teslimatlar 
nedeniyle fiyat indirimi” ayrıca; 13.04.2012 tarihinde 08.08.1996 tarihli anlaĢma 
kapsamında, “fiyat revizyonu” olmak üzere iki konuda tahkim baĢvuruları yapılmıĢtır.  
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dönemi için BOTAġ tarafından yanlıĢ ısıl değer kullanımından kaynaklanan 7,200,000 
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Tahkim davasına iliĢkin Hakem heyeti tarafından verilen Nihai Karar 14 
11.2016 tarihinde taraflara tebliğ edilmiĢ, Kararda BOTAġ‟ın fiyat indirim  talebi 
haklı bulunmuĢ ve AnlaĢma Fiyatı 19.03.2012 tarihinden itibaren geçerli olacak 
Ģekilde revize edilmiĢtir. Bu çerçevede, fiyat indirimi sonucu Kurum lehine oluĢan 
yaklaĢık 1,9 milyar ABD Doları tutarındaki geriye dönük ödeme, Nihai Kararda 
belirtildiği üzere, aylık doğalgaz faturalarından düĢülerek mahsup edilmeye 
baĢlanmıĢtır. Ġlk mahsuplaĢma Kasım 2016 dönemine ait faturanın ödemesinde 
yapılmıĢ olup, mevcut doğalgaz alım miktarı ve fiyat tahminleri doğrultusunda sürecin 
2018 yılı Mart ayı faturasından yapılacak mahsupla sona ereceği öngörülmektedir 

Yunanistan DEPA Tahkim sürecine iliĢkin açıklamalar: BOTAġ ile DEPA 
(PublicGas Corporation of Greece S.A.-Yunanistan Ulusal Gaz ġirketi) arasında 
mevcut 23.12.2003 tarihli doğal gaz alım satım anlaĢması kapsamında 05.12.2011 
tarihli tahkim dilekçesi ile ICC nezdinde BOTAġ tarafından DEPA aleyhine tahkim 
baĢvurusu yapılmıĢtır. DEPA tahkimi sürecinde LALIVE Avukatlık Firması‟ndan 
hukuki danıĢmanlık hizmeti, ADL ve Charles RiverAssociates firmalarından ve Gay-
WenbanSmith‟den teknik uzmanlık hizmeti alınmaktadır. Hakem Heyeti 08.04.2016 
tarihinde Nihai Kararı‟nı açıklamıĢ, buna göre revize fiyat formülü 15.11.2009 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere revize edilmiĢ, DEPA  tarafından, hesaplanan 
165,8 milyon ABD Doları tutarındaki revize fiyat farkı 08.09.2016 tarihinde  BOTAġ 
hesaplarına aktarılmıĢtır. Bununla birlikte DEPA‟nın 2008 yılına iliĢkin zarar talebi 
reddedilmiĢ, ancak 2012 yılına iliĢkin zarar talebi haklı bulunmuĢtur. 

Sözkonusu kararın iptaline iliĢkin olarak DEPA tarafından 11.07.2016 tarihinde 
Ġsveç Temyiz Mahkemesine baĢvuru yapılmıĢ olup, süreç devam etmektedir. 

Halen Kurumun taraf olduğu ve doğal gaz alım ve ihracat dairesince yürütülen 
tahkim davalarıyla ilgili olarak Hukuk MüĢavirliğine özel bir bilgilendirme söz konusu 
olmayıp, BOTAġ‟ın tüm tahkim davaları yönünden Hazine MüsteĢarlığına yaptığı 
bildirim kapsamında bir bilgilendirme söz konusudur. BOTAġ adına yürütülen tüm 
tahkim davaları hakkındaki bu bilgiler Hazine MüsteĢarlığına iletilmek üzere hukuk 
müĢavirliğinde toplanmakta ve Hukuk MüĢavirliği tarafından hazırlanan bir üst yazı 
ekinde de Hazine MüsteĢarlığına iletilmektedir. 

BTC proje direktörlüğünce takip edilen ve projenin müteahhitleri; istasyonlar 
yapımından sorumlu (sözleĢmesi feshedilen) Tepe ĠnĢaat ile boru hattı LOTA kesimi 
yapımından sorumlu (yine sözleĢmesi feshedilen) Tepe-Nacap Konsorsiyumu (TPN) 
tarafından ICC Tahkim Mahkemesi nezdinde açılan iki ayrı tahkim davasında; 
Mahkeme tarafından BOTAġ aleyhine hükümler tesis edilmiĢtir. BTC Projeleri 
kapsamında, Tepe-Nacap (LOT A) ortak giriĢiminin açtığı ve sonucu 11.10.2013‟de 
BOTAġ‟a ulaĢan tahkim konularında; hak ediĢ, iĢ aĢama kesintileri, bırakılan 
malzemeler v.b için 12,6 milyon ABD Dolarının yanı sıra, 6,0 milyon ABD Doları 
yargılama/tahkim masrafı, 435.000 ABD Doları tahkim masraf faizi ve komisyon 
masrafları faizi tutarların BOTAġ tarafından ödenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Yine aynı 
projelerin istasyonları ile ilgili davada da BOTAġ aleyhine hüküm kurulmuĢtur.  
Hakem kararlarının tenfizi talebiyle Tepe ĠnĢaat tarafından Jersey Kraliyet Mahkemesi 
nezdinde açılan tenfiz davalarında BOTAġ‟ın TPIC ve BIL Ģirketleri nezdindeki 
hisseleri üzerinde verilen tedbir kararlarının kesinleĢmesine karar verilmiĢ olup,  söz 
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konusu kararın temyizine izin verilmesi için BirleĢik Krallık‟taki en üst temyiz mercii 
olan Privy Council nezdinde gerekli baĢvurular yapılmıĢtır. Gelinen aĢama itibarıyla 
Privy Council‟ın temyize izin verip vermeme hususunda karar tesis etmesi 
beklenmektedir. Detay mühendislik müteahhidi olan ILF Consulting Engineers‟a karĢı 
BOTAġ tarafından Ġstanbul Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi nezdinde açılan davada 
BOTAġ lehine karar verilmiĢ olup, hüküm altına alman meblağın tamamı tahsil 
edilerek BOTAġ‟a aktarılmıĢtır. Direktörlükle irtibatlı 18 iĢ davası ile BTC Ham 
Petrol Boru Hattına yasa dıĢı vana takarak petrol hırsızlığı ile ilgili 5 ceza davası ve 2 
adet hazırlık soruĢturması bulunmaktadır. Anılan dava ve soruĢturmalar BOTAġ I. 
Hukuk MüĢavirliğince yürütülmektedir. 

Kuruma ait hukuki iĢlemlerin önemli bir kısmı hukuk müĢavirliğince takip 
edilmekle birlikte, doğal gaz alım ve ihracat dairesince tahkim davaları; arazi, inĢaat 
ve kamulaĢtırma takip edilen kamulaĢtırma kaynaklı hukuk davaları, petrol iĢletmeleri 
bölge müdürlüğü tarafından takip edilen hukuk ve ceza davaları bulunmaktadır. 

Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilen, 2017 yılına 
devreden,  toplam değeri 6.987 Bin TL olan 84 adet hukuk davası ile 572 adet ceza 
davası ve 417 savcılık soruĢturması mevcut olup aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 3:Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü Tarafından Takip Edilen Davalar 
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konusu kararın temyizine izin verilmesi için BirleĢik Krallık‟taki en üst temyiz mercii 
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Yukarıdaki tablolarda yer almayan ve Arazi, ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire 
BaĢkanlığı tarafından takip edilen, kamulaĢtırmadan kaynaklı toplam 17.785 adet dava 
bulunmaktadır. Bu davaların 15.296‟sı BOTAġ tarafından açılırken, 1.378‟i BOTAġ 
aleyhine açılmıĢtır. Hukuk ĠĢleri Yönergesi ile KamulaĢtırma Kanununun 10 ve 19 
uncu maddelerine göre açılmıĢ tüm bedel tespit ve tescil davaları ile 27 inci maddeye 
göre açılmıĢ acele el koyma davalarının, KamulaĢtırma Kanununun 17 inci maddesine 
göre açılmıĢ tescil davaları ile Arazi, ĠnĢaat Ve KamulaĢtırma Dairesince 
gerçekleĢtirilen kamulaĢtırma iĢlemlerine iliĢkin her türlü dava ve takibin, Arazi, 
ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire BaĢkanlığı Dava Takip Müdürlüğünce yürütülmesine 
karar verilmiĢtir. 

C-Personel Durumu 
1-Personel Kadroları ve Personele ĠliĢkin ĠĢlemler:  
2016 yılı personel programı ile çalıĢanların ortalama ve yılsonu sayıları, geçen 

yıl gerçekleĢmeleriyle birlikte aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 4:Personel Sayısı 

Personel 
2015 2016 

ÇalıĢan Personel Norm  
Kadro 
Sayısı 

Program 
Kadro 
Sayısı 

ÇalıĢan Personel 

Ortalama 
KiĢi 

Yılsonu 
KiĢi 

Ortalama 
KiĢi 

Yılsonu 
KiĢi   

A.ĠĢçiler             
1.Sürekli ĠĢçiler             
   a)Kapsam DıĢı 1346 1360 - 1472 1340 1318 
   b)Kapsam Ġçi  1618 1600 - 1606 1567 1582 
Toplam (1) 2964 2960 - 3078 2907 2900 
2.Geçici ĠĢçiler - - - - - - 
   Toplam (1+2) 2964 2960 - 3078 2907 2900 
Yüklenici ĠĢçileri   1842       1607 

Yetkili organlarca kabul edilmiĢ bir norm kadro cetveli bulunmadığından, 
tabloda norm kadro sayısına yer verilmemiĢtir. Tabloda BTC Proje direktörlüğündeki 
26 sözleĢmeli personel yer almamaktadır. 

Kurumun 2016 yılı program kadrosu 09.02.2016 tarih ve 2016/06 sayılı 
Yönetim kurulu Kararı ile Genel Müdür Makamına verilen yetkiye binaen, 08.03.2016 
tarih ve 177 sayılı Genel Müdür Oluru ile 3078 olarak belirlenmiĢtir. Program 
kadronun %32‟si merkez, %68‟i taĢra teĢkilatına ayrılmıĢtır. Yılsonunda çalıĢan sayısı 
programın %5,8 oranında altında olup, 2.900 kiĢidir. ÇalıĢan personelin %45‟i kapsam 
dıĢı, %55‟i kapsam içi iĢçi statüsünde olup, %31‟i merkez teĢkilatında, %69‟u taĢra 
teĢkilatında görev yapmaktadır. 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında Kuruma 
nakledilen personelden çalıĢan sayısı 239 olup, bunun 150‟si genel müdürlük 
merkezinde görev yapmaktadır. Kurumun cari yılda istihdam edilmek üzere hazine 
müsteĢarlığından geçici iĢçi çalıĢtırma talebi olmamıĢtır. 

Kurumda çalıĢan personel esas itibarıyla, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa tabi olup, iĢçi 
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statüsündedir. Yönetim kademelerinde bulunan ve toplu sözleĢme kapsamı dıĢında 
tutulan personele “kapsam dıĢı personel”,  ücret ve çalıĢma koĢulları toplu sözleĢme ile 
belirlenen personele “kapsam içi personel” denilmektedir. 1990 yılında Kamu Ġktisadi 
TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname‟nin Geçici 9 uncu maddesinde; “Özel hukuk hükümlerine göre 
kurulmuĢ olup, yönetim kademelerinde iĢ kanunları çerçevesinde personel çalıĢtıran ve 
ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teĢebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni 
bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iĢ kanunu hükümleri uygulanır.” 
denilmektedir.  Kurum 399 sayılı KHK‟ye ekli 1 sayılı kadro cetveline tabi olmayıp, 
personel yönetmeliğine göre program kadrolar, personel sayısı, personelin unvan ve 
pozisyonları yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir.  

Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılı Genel Yatırım ve 
Finansman Programına iliĢkin olan ve uyulması gereken ilkeleri belirleyen 12.10.2015 
tarih ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın “Sorumluluk” baĢlıklı 28 
inci maddesinde,  “Kamu teĢebbüslerinin ilgili mevzuat ve bu Kararda belirtilen ilkeler 
çerçevesinde faaliyet gösterilmesinde yönetim kurulu sorumlu kılınmıĢtır. Ayrıca, söz 
konusu programın uygulanmasına iliĢkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğin 
4 üncü maddesi, Kurumların 2016 yılına iliĢkin istihdam ve hizmet alımlarını 
düzenlemiĢtir. Kurum 399 Sayılı KHK‟ya ekli 1 sayılı cetvelde yer almadığından ve 
henüz yeni bir yasal düzenleme de yapılmadığından, personel hakkında 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi olduğu ĠĢ 
Kanunu hükümleri ve Personel Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam 
edilmektedir. 

a-Personelle Ġlgili ĠĢlemler: 
BOTAġ‟ta vasıflı, vasıfsız, daimi ve geçici iĢçi ihtiyacı Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarının Daimi Kadrolarına Ġlk Defa ĠĢçi Olarak Alınacaklar Hakkında 
Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) 
aracılığıyla karĢılanmaktadır. Kapsam DıĢı Personel Yönetmeliğinin 5 inci maddesine 
göre, Daire BaĢkanı, Bölge Müdürü, I. Hukuk MüĢaviri, Yönetim ĠĢlemleri 
Koordinatörü, Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı unvanına 
atamalar genel müdürün teklifi ile yönetim kurulunca yapılmaktadır.  Bunların dıĢında 
kalan kapsam dıĢı personelin (Daire BaĢkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, 
ĠĢletme Müdürü, Müdür, BaĢmühendis v.s.) iĢe alınması, iĢten çıkarılması, görev 
derecesinin, görev unvanının veya görev yerinin değiĢtirilmesi genel müdür veya 
yetkili kılacağı kimseler tarafından yerine getirilmektedir. Kurumda Kapsam DıĢı 
Personel Yönetmeliğine göre Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları görevden 
alınmaları halinde Genel Müdür BaĢmüĢaviri, Daire BaĢkanı ve eĢ düzeydeki görev 
unvanında (1.derece görev unvanı) çalıĢan personel ise görevden alınmaları halinde 
MüĢavir unvanına atanmaktadır. Doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak 3 Genel Müdür 
BaĢmüĢaviri, Kalite, Eğitim ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı emrinde ise 17 MüĢavir 
görev yapmaktadır.  

Kurum personelinin açıktan atama yoluyla iĢe alınması “Kamu Kurum ve 
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tutulan personele “kapsam dıĢı personel”,  ücret ve çalıĢma koĢulları toplu sözleĢme ile 
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KuruluĢlarına ĠĢçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına 
katılanlar arasından Türkiye ĠĢ Kurumu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede her 
yıl Hazine MüsteĢarlığınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi 
hükümleri gereği, Kurumda açıktan personel alımı bir önceki yıl ayrılan personel 
sayısının (askerlik hariç) belli bir oranı ile sınırlandırılmakta ve bu konudaki yetki 
Yönetim Kuruluna tanınmaktadır. Ayrıca, Hazine MüsteĢarlığından ilave personel 
talebinde bulunma hakkı tanınmaktadır. Açıktan personel talepleri hakkında ĠġKUR‟a 
baĢvurulmakta, ĠġKUR tarafından internet sitelerinde ilan yayımlanmakta ve ĠġKUR 
ilanda yer alan Ģartlar çerçevesinde yapılan baĢvurular arasından iĢe alınacak 
personelin unvanına göre 3 veya 5 katı olacak Ģekilde KPSS puanına göre sıralamakta, 
puan sırasına göre Kuruma bildirmekte, adaylar Kurum tarafından sözlü sınava tabi 
tutulmaktadır. 

2016 yılında Kurum genelinde 317 personelin unvanı ve görev yeri değiĢikliği 
olmuĢtur. Cari yılda 1 personel müĢterek karar ile, 83 personel iĢyeri devri ile iĢe 
alınmıĢ, 147 personel iĢten ayrılmıĢtır.  

Kurumda 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesi ve Yurtiçinde ĠĢe 
YerleĢtirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğine göre çalıĢan personelin (engelli ve 
eski hükümlü hariç) %4‟ü oranında engelli ve %2‟si oranında eski hükümlü personel 
çalıĢtırılma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamdaki personel alımları Genel 
Yatırım ve Finansman Kararnamesine göre izne tabi olmayıp, Yönetim Kurulu Kararı 
ile personel alım müsaadesi verilmekte ve Kamu Kurum ve KuruluĢlarına ĠĢçi 
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
personel alımları gerçekleĢtirmektedir. 

Kurumda 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında personel çalıĢtırma 
yükümlülüğü bulunmakta iken 14.04.2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi ile kamu kurum ve kuruluĢlarının %2 kontenjan ayırma zorunluluğu ortadan 
kaldırılmıĢtır. 2828 sayılı Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında ise çalıĢan 
personelin her yıl binde biri oranında sosyal hizmet modellerinden yararlanan 
çocuklardan reĢit olanları çalıĢtırma yükümlüğü bulunmaktadır. 3713 sayılı kanun 
kapsamında Kurumunda 22 personel çalıĢmakta, 2828 sayılı kanun kapsamında 
Kurumda 8 personel çalıĢmakta olup, mezkur kanunda 06.02.2014 tarih ve 6518 sayılı 
kanunla yapılan değiĢiklik uyarınca bu kapsamda istihdam edilecek personel sayısı her 
yıl Devlet Personel BaĢkanlığınca bildirilmektedir. Bu kapsamdaki atamalar doğrudan 
Devlet Personel BaĢkanlığınca yapılmaktadır. 

Güvenlik personeli istihdamı; 5188 sayılı Kanun kapsamında, güvenlik hizmeti 
özel güvenlik Ģirketlerinden hizmet satın alınması yoluyla temin edilmekte, güvenlik 
hizmetleri özel güvenlik görevlilerince yürütülmekte, Kurum, yüklenici firmanın 
sözleĢme hükümlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmektedir.  

Denetim tarihi (Mayıs 2017)  itibarıyla 13 personel, Kurum dıĢında geçici 
görevli olarak çalıĢmaktadır. Kadrosu baĢka kuruluĢta olup, Kurumda görevli personel 
bulunmamaktadır.  

Kurumda 91 personel vekaleten görev yapmaktadır.  Kurumda Kapsam DıĢı 

19Sayıştay   



 

 
 

Personel Yönetmeliğine göre asaleten atamada aranan görev süresi Ģartını yerine 
getirmeyen 15 personel vekaleten Müdür, 1 personel vekaleten Bölge Müdür 
Yardımcısı unvanında görev yapmaktadır. Kurumda görev süresi yeterli olmamasına 
rağmen asaleten görev yapan yönetici unvanda çalıĢan personel bulunmamaktadır. 
Kurum iĢtiraklerinde görevli personel bulunmamaktadır. 

Kurumda çalıĢan alt iĢveren iĢçilerinin takibi, Destek Hizmetleri Daire 
BaĢkanlığı bünyesinde yer alan TaĢeron Personel Takip Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır 

Kurum teĢkilat Ģeması Ek-1, personelin teĢkilat içinde dağılımı Ek-2, de, iĢçi 
hareketlerini gösteren tablolar ise Ek-3 de yer almaktadır. 

2-Personele Yapılan Harcamalar:  
2016 yılında BOTAġ personeline yapılan harcamalar aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir.
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Yönetim kurulu üyelerine 399 Sayılı KHK ve bu doğrultudaki Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) kararları doğrultusunda ücret ödenmektedir. Kapsam dıĢı 
personele yapılan ücret ödemeleri 527–631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 
gözetilerek, Yüksek Planlama Kurulu Kararları ile belirlenen ücret tavanını geçmemek 
üzere, yönetim kurulunca tespit edilmektedir.  

Bazı ücretlerin yeniden düzenlenmesine dair 21.08.2015 tarihli ve 2015/T-17 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 10/9/2015 tarih ve 29471 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıĢtır  

Bahse konu YPK Kararı ile 2014 yılı için ücretler “BotaĢ personeline; aylık 
ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekâlet ücreti, temettü, prim, 
ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin 
(yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları, 
avukatlık vekâlet ücreti hariç) brüt aylık ortalaması; genel müdürler için 10.801-
TL'den, diğer personel için 9.124-TL'den yüksek olamaz “ Ģeklinde belirlenmiĢ, 2015 
yılı için …”kapsam dıĢı personel için belirlenen ücret ve ücret tavanlarına, 2015 
yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde aynı dönemler için kamu görevlilerinin 
mali haklarında uygulanan artıĢ oranı kadar artıĢ yapılır.” Kararı alınmıĢtır 

2016 yılı için yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve kapsam dıĢı 
personel ücretleri ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı henüz yayımlanmamıĢ 
olup, 2016 yılı 1. Dönem ücretleri 06.01.2016 tarih ve 2016/01-01 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararı ile devlet memurlarına yapılan ücret artıĢı oranında artırılmıĢ 
(01.01.2016-30.06.2016 dönemi için enflasyon farkı ile birlikte %6,90), Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı yürürlüğe girinceye kadar yapılacak olan ücret artıĢlarının 
avans Ģeklinde uygulanması ve verilen avansların kesin tahakkuka dönüĢtürülmesi için 
genel müdürlük yetkili kılınmıĢ, 11.07.2016 tarih ve 474 sayılı Genel Müdür Oluru ile 
2016 yılı 2. Dönem ücretleri de devlet memurlarına yapılan ücret artıĢı oranında 
artırılmıĢ (01.07.2016-31.12.2016 dönemi için %5), yapılan artıĢlar avans olarak 
ödenmiĢtir. Yüksek Planlama Kurulu Kararının yürürlüğe girmesini müteakip avans 
olarak yapılan artıĢlar,  Genel Müdür Oluru ile kesin tahakkuka dönüĢtürülecektir. 

 Cari yılda toplam 422.158 bin TL personel harcaması gerçekleĢmiĢtir. GeçmiĢ 
yılla ilgili ödemeler dahil edildiğinde toplam harcama tutarı 434.523 bin TL 
olmaktadır. Geçen yıla göre personel harcamaları %11,3 oranında artmıĢtır.  

Kurumun kapsam dıĢı personel ücret yapısına bakıldığında, ücret skalası 
uygulamasının yapıldığı, personele her yıl 1 kademe, 3 yılda bir 1 derece ve her 5 
yılda da ilave 1 kademe verildiği görülmektedir. Bu uygulamanın doğal sonucu olarak, 
belirli yıl sonra Daire BaĢkanı, Daire BaĢkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür 
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Yardımcısı ve Müdür gibi unvanlarda çalıĢan yönetici personel ile Mühendis, Uzman 
gibi unvanlarda çalıĢan personelin ücretleri tavan ücret uygulaması nedeniyle 
eĢitlenmekte ve dolayısıyla sorumluluk üstlenen yönetici personel ile yönetici olmayan 
personelin aynı ücreti alması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin, kapsam dıĢı 
personelle ilgili ücret skalasının 1 inci derecenin 24 üncü kademesinde bulunan bir 
uzman ile aynı derece kademedeki bir daire baĢkanı tavan ücret uygulaması nedeniyle 
aynı ücreti almaktadır. 

Kamu-ĠĢ ve Petrol-ĠĢ Sendikaları arasında yapılan  Toplu ĠĢ SözleĢmesinin ücret 
zamları baĢlıklı 41 inci maddesinin ikinci yıl birinci altı ay zammı baĢlıklı D bendi 
gereği; 01.01.2016 tarihinde iĢyerinde çalıĢmakta olan iĢçilerin, 31.12.2015 tarihi 
itibarıyla almakta oldukları aylık brüt çıplak  ücretlerine 01.01.2016 tarihinden geçerli 
olmak üzere %3 oranında zam yapılmıĢtır. Aynı maddenin ikinci yıl ikinci altı ay 
zammı baĢlıklı E bendi gereği; 01.07.2016 tarihinde iĢyerinde çalıĢmakta olan 
iĢçilerin, 30.06.2016 tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık brüt çıplak ücretlerine 
01.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon farkı ile birlikte %3,63 oranında 
zam yapılmıĢtır.  

Fazla mesai;  

Hazine MüsteĢarlığının 27.11.2015 tarih ve 34871 sayılı yazı ekinde yer alan 
mali hedefler ve izinler çerçevesinde Kuruma 2016 yılı için 84.385 saat fazla mesai 
müsaadesi verilmiĢtir. Yatırım ve finansman kararnamesi gereğince yönetim kurulu 
kararı ile 84.385 saatin %10‟u kadar artırım yapılmıĢ, ayrıca Hazine MüsteĢarlığının 
18.11.2016 tarih ve 32353 sayılı yazısı ile 5.000 saat daha fazla mesai müsaadesi 
verilmiĢ, toplam 97.823 saat fazla mesai yapma imkânı oluĢmuĢ, cari yılsonu itibarıyla 
merkez ve taĢra teĢkilatının fazla mesai kullanımı toplam 98.640 saat olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 2016 yılı fazla mesai ve hafta-genel tatil fazla çalıĢma süreleri, hazine 
tarafından verilen izin toplamının 817 saat üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Gerek merkez 
teĢkilatında gerekse taĢra teĢkilatında çalıĢan büro personeline yaptırılan fazla 
çalıĢmada genel olarak kiĢi baĢına 270 saat/yıla uyulmakla birlikte, genel müdürlükte 
12 personele 270 saatin dıĢında, 4193 saat fazla mesai yaptırılmıĢtır. Zorunlu hallerde 
kiĢi baĢına 270 saat/yıl sınırı aĢılabilmektedir. 

Bölge Müdürlükleri  ile bağlı ĠĢletme ve Ģube müdürlüklerinde zorunlu görülen 
hallerde personele aylık en fazla 30 saat fazla mesai limitinin aĢılmaması uygulaması 
yapılmaktadır. Ancak, boru hattı patlağında fiilen görev yapan kapsam içi personelin 
söz konusu patlak olayında yapılacak fazla mesaili çalıĢmalarına ait olmak üzere, 
sadece olayın olduğu ayda 60 saate kadar yapılan fazla mesailerin ödenmesine izin 
verilmektedir. Bölge Müdürlüğü ile bağlı ĠĢletme Müdürlükleri ile tüm ġube 
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Müdürlüklerinin sorumluluk sahasında bulunan Doğal Gaz Ġletim Boru Hatlarında; pig 
çalıĢmaları ile akıllı pig raporları çalıĢması kapsamında iletim hatlarında, boru 
izolasyonunu yenileme, korozyonlu bölgelerde tamir kiti ile yapılacak çalıĢmalar, 
tamir kelepçesi ile tamir iĢlemleri, boru değiĢimi ihtiyacı olan bölgelerde boru değiĢim 
çalıĢmaları ile hot-tap operasyonları çalıĢmalarında, yapılacak operasyonların doğal 
gaz akıĢının kesintisiz devamı için önem arz etmesi nedeniyle, personelin ilgili ay 
içinde 60 saate kadar fazla mesai ile çalıĢmalarına ihtiyaç duyulduğundan, söz konusu 
çalıĢmalar için de 60 saat fazla mesai yaptırılması konusunda genel müdürlük oluru 
alınarak iĢlem yapılmaktadır.  

Harcırah;   
6245 sayılı Harcırah Kanunu‟na tabi olmayan Kurumda Harcırahla ilgili 

iĢlemler, Yönetim Kurulu‟nun 22.12.2014 tarih 2014/29-14186 sayılı kararı  gereğince 
yürürlüğe konulan Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ Genel Müdürlüğü Yolluk 
Yönergesi gereğince yürütülmektedir. Gündelik tutarı her yıl,  631 Sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Ġle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname‟nin 14/A-d madde hükmünde yer alan “ Yurt içi ve yurt dıĢı 
gündelik ödemeleri, emsali devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca 
yapılan gündelik ödemelerinin birbuçuk katını geçemez….“  hususları gözönüne 
alınmak suretiyle, genel müdürlük oluru ile güncellenmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun 24/2‟nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu kapsamı dıĢında kalan müesseseler tarafından idare meclisi baĢkanı ve üyeleri 
ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu‟na tabi 
olsun olmasın her türlü sözleĢmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin 
tamamı ile yemek ve konaklama giderlerine karĢılık verilen gündeliklerin aynı aylık 
seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen 
gündeliklerin en yüksek haddini aĢmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, 
aĢan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıĢtır. 10.01.2016 tarihli 2016/20 
sayılı Vergi Sirküsü ile 2016 yılı için devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddi 
Yurt Ġçi Gündelikler için 55 TL olarak belirlenmiĢ, Yurt DıĢı Gündelikler için ise 
gidilen ülkeye göre farklılık göstermiĢtir.   

Kurum 2016 yılı için belirlediği gündeliklerden gündelik tutarı devletçe verilen 
gündeliklerin en yüksek haddini aĢan kısım için, hizmet erbabının   tabi olduğu gelir 
vergisi oranı üzerinden, vergi hesaplayarak gündelik tutarına eklemekte ve  bu tutarı 
tekrar vergi olarak tevkifata tabi tutmaktadır.  Böylece Kurum tarafından personele, 
gündelik tutarının birbuçuk katını aĢan ödemede bulunulmaktadır. Kurum bu 
uygulamasını Yolluk Yönergesinin 8 inci maddesinde yer alan “gündelik tutarı net 
olarak ödenir” hükmüne dayandırmaktadır. Oysa 631 sayılı KHK‟nin 14/A-d madde 
hükmünde, gündelik ödemelerinin emsali devlet memurlarına yapılan gündelik 
ödemelerinin birbuçuk katını geçemeyeceği açıkça belirtilmektedir.  

2016 yılında çeĢitli unvandaki 24 personele toplam 676,30 TL, 2017 yılında 

24 Sayıştay   



 

 
 

Müdürlüklerinin sorumluluk sahasında bulunan Doğal Gaz Ġletim Boru Hatlarında; pig 
çalıĢmaları ile akıllı pig raporları çalıĢması kapsamında iletim hatlarında, boru 
izolasyonunu yenileme, korozyonlu bölgelerde tamir kiti ile yapılacak çalıĢmalar, 
tamir kelepçesi ile tamir iĢlemleri, boru değiĢimi ihtiyacı olan bölgelerde boru değiĢim 
çalıĢmaları ile hot-tap operasyonları çalıĢmalarında, yapılacak operasyonların doğal 
gaz akıĢının kesintisiz devamı için önem arz etmesi nedeniyle, personelin ilgili ay 
içinde 60 saate kadar fazla mesai ile çalıĢmalarına ihtiyaç duyulduğundan, söz konusu 
çalıĢmalar için de 60 saat fazla mesai yaptırılması konusunda genel müdürlük oluru 
alınarak iĢlem yapılmaktadır.  

Harcırah;   
6245 sayılı Harcırah Kanunu‟na tabi olmayan Kurumda Harcırahla ilgili 

iĢlemler, Yönetim Kurulu‟nun 22.12.2014 tarih 2014/29-14186 sayılı kararı  gereğince 
yürürlüğe konulan Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ Genel Müdürlüğü Yolluk 
Yönergesi gereğince yürütülmektedir. Gündelik tutarı her yıl,  631 Sayılı Memurlar ve 
Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Ġle Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname‟nin 14/A-d madde hükmünde yer alan “ Yurt içi ve yurt dıĢı 
gündelik ödemeleri, emsali devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca 
yapılan gündelik ödemelerinin birbuçuk katını geçemez….“  hususları gözönüne 
alınmak suretiyle, genel müdürlük oluru ile güncellenmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun 24/2‟nci maddesinde, 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu kapsamı dıĢında kalan müesseseler tarafından idare meclisi baĢkanı ve üyeleri 
ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu‟na tabi 
olsun olmasın her türlü sözleĢmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin 
tamamı ile yemek ve konaklama giderlerine karĢılık verilen gündeliklerin aynı aylık 
seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündelikleri veya devletçe verilen 
gündeliklerin en yüksek haddini aĢmayan kısmının gelir vergisinden istisna olduğu, 
aĢan kısmın ise vergiye tabi olduğu hüküm altına alınmıĢtır. 10.01.2016 tarihli 2016/20 
sayılı Vergi Sirküsü ile 2016 yılı için devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddi 
Yurt Ġçi Gündelikler için 55 TL olarak belirlenmiĢ, Yurt DıĢı Gündelikler için ise 
gidilen ülkeye göre farklılık göstermiĢtir.   

Kurum 2016 yılı için belirlediği gündeliklerden gündelik tutarı devletçe verilen 
gündeliklerin en yüksek haddini aĢan kısım için, hizmet erbabının   tabi olduğu gelir 
vergisi oranı üzerinden, vergi hesaplayarak gündelik tutarına eklemekte ve  bu tutarı 
tekrar vergi olarak tevkifata tabi tutmaktadır.  Böylece Kurum tarafından personele, 
gündelik tutarının birbuçuk katını aĢan ödemede bulunulmaktadır. Kurum bu 
uygulamasını Yolluk Yönergesinin 8 inci maddesinde yer alan “gündelik tutarı net 
olarak ödenir” hükmüne dayandırmaktadır. Oysa 631 sayılı KHK‟nin 14/A-d madde 
hükmünde, gündelik ödemelerinin emsali devlet memurlarına yapılan gündelik 
ödemelerinin birbuçuk katını geçemeyeceği açıkça belirtilmektedir.  

2016 yılında çeĢitli unvandaki 24 personele toplam 676,30 TL, 2017 yılında 

 

 
 

(Nisan 2017 tarihi itibarıyla) çeĢitli unvandaki 25 personele toplam 266,28 TL fazla 
gündelik ödemesinde bulunulmuĢtur. 

Gündelik ödemelerinde 631 sayılı KHK‟nin 14/A-d madde hükmünde yer aldığı 
Ģekilde hareket edilerek Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. Genel Müdürlüğü Yolluk 
Yönergesinde gerekli değiĢikliklerin yapılması önerilir.  

Yıllık ücretli izin hakkı; 
Anayasanın 50 nci maddesinde dinlenmenin çalıĢanların hakkı olduğu, yıllık 

ücretli izin hakkı ve Ģartlarının kanunla düzenleneceği belirtilmiĢ olup, yıllık ücretli 
izin hakkı Anayasa ile Kabul edilen temel bir haktır. ĠĢçinin bu hakkından 
vazgeçmesi/feragat etmesi veya bir baĢkasına devretmesi mümkün değildir. (ĠĢ kanunu 
madde; 53/2) Diğer taraftan 4857 sayılı ĠĢ Kanununun SözleĢmenin sona ermesinde 
izin ücreti hakkındaki 59 uncu maddesine göre; 

 “ĠĢ sözleĢmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  iĢçinin hak 
kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleĢmenin sona erdiği 
tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete iliĢkin 
zamanaĢımı iĢ sözleĢmesinin sona erdiği tarihten itibaren baĢlar. ĠĢveren tarafından iĢ 
sözleĢmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci 
madde gereğince iĢçiye verilmesi zorunlu  yeni iĢ arama izinleri yıllık ücretli izin 
süreleri ile iç içe giremez.” denilmektedir. 

Kurumdan ayrılan personelin hak edipte kullanamadığı yıllık ücretli izinlere ait 
ücreti  4857 sayılı kanunun 59 uncu maddesi gereğince hizmet akdi feshi ile birlikte 
ödenmektedir. 

 

3-Sosyal Konular ve Giderleri:  

Cari yılda %14,5 oranında artıĢ gösteren sosyal giderler, geçen yıl  sonuçlarıyla 
karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Cari yılda toplam 140.439 bin TL sosyal harcama gerçekleĢmiĢtir. Bazı sosyal 
giderler aĢağıda özetlenmiĢtir. 

-Sosyal yardım:  
Cari yılda 8.191 bin TL sosyal yardım zammı yapılmıĢtır. Kapsam dıĢı personel 

için Kapsam DıĢı Personel Yönetmeliğinin Sosyal Yardım baĢlıklı 57 inci maddesi, 
kapsam içi personel için ise Toplu ĠĢ SözleĢmesinin Sosyal Yardımlar baĢlıklı VIII. 
bölümü doğrultusunda sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. 

-Barındırma giderleri; 
Cari yılda 346 bin TL barındırma gideri gerçekleĢmiĢtir. Kuruma ait 

lojmanların iĢletme usul ve esasları, yönetim kurulunun 20.12.2013 tarih ve 2013/37-
247 sayılı kararıyla yürürlüğe giren “BOTAġ Genel Müdürlüğü ve Bağlı Bulunan 
Yerlerdeki Konutlar Yönergesi” ile belirlenmiĢ olup, bu çerçevede iĢletilmektedir. 
Misafirhaneler ise Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan “Kamu Sosyal 
Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde iĢletilmektedir. 

-Yedirme yardımı: 
Cari yılda 4.373 bin TL yedirme yardımı yapılmıĢtır.  
BOTAġ personeli yemek hizmetleri, Yönetim Kurulu‟nun 13.03.2008 tarih 

2008/15-142 sayılı kararı  gereğince yürürlüğe konulan Boru Hatları ile Petrol TaĢıma 
A.ġ. Genel Müdürlüğü Yemekhane Hizmetleri Yönergesi gereğince yürütülmektedir. 

Yemek bedelleri Yönergenin 11 ve 12 nci maddelerinde düzenlenmiĢtir. 
Yönergenin Ücretlendirme Esasları baĢlıklı 11 inci maddesinde;  
“ (1) Yemek çıkarılan iĢyerlerinde tabldot yemeği bedeli Toplu ĠĢ SözleĢmesi 

hükümlerine göre, yemek çıkarılmayan iĢyerlerinde ise satın alınacak yemek bedeli 
Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre belirlenir. 

(2) Herhangi bir nedenle öğle yemeği (tabldot) yemeyen kapsam içi personele 
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Hükümleri uygulanır(3) Toplu iĢ sözlenmesi hükümleri gereğince 
yemek fiĢi iadesine hak kazanan personelin yemek fiĢi iadesi puantajları bağlı 
bulundukları ünite/birim tarafından hazırlanarak tahakkuk ve tediye iĢlemleri yapılmak 
üzere muhasebe ünite/birimine gönderilir.” 

hükmü yer almıĢ,  
Yönergenin “Yemek (Tabldot) Ücreti Alınmayacak Olanlar” baĢlıklı 12 nci 

maddesinde ise; (1) Yemekhane hizmetlerinin BOTAġ tarafından verilmesi 
durumunda aĢağıda belirtilen kiĢilerden tabldot yemek bedeli alınmaz. Yemekhane 
hizmetlerinin BOTAġ‟ın uygun göreceği firmalarca verilmesi durumunda ise  aĢağıda  
belirtilen kiĢilerin tabldot yemek bedeli BOTAġ tarafından karĢılanır. 

a) Kurum personeli (asli görev yerinde bulunan), 
b) Stajyer öğrenciler (Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği), 
c) Görevleri gereği BOTAġ'a teftiĢ denetleme, inceleme ve soruĢturmaya gelen 

27Sayıştay   



 

 
 

Devlet Denetleme Kurulu, BaĢbakanlık TeftiĢ Kurulu, BaĢbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Bakanlık TeftiĢ Kurulu, T.S.E tetkikçileri vb. üyeleri, 

d) Harcırahsız olarak görevlendirilen kurum personeli.”  
hükmüne yer verilmiĢtir. 
 Böylece kapsam içi personel yemek hizmetinden(öğle yemeği) yararlanması 

durumunda toplu sözleĢme gereği belirlenen (2016 yılı için 6,49 TL + KDV) yemek 
bedelini üstlenmekte, kapsam dıĢı personel ise yemek hizmetinden(öğle yemeği) 
yararlanması durumunda yemek bedeli ödememektedir. 

KapsamdıĢı personelin  tanımına  ilk kez, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Kanun Çerçevesinde Nakledilecek  Personel Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin (f) 
bendinde yer verilmiĢ ve kapsamdıĢı personelin, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 21 
inci maddesi gereğince toplu iĢ sözleĢmesinin taraflarınca kapsam dıĢında tutulan 
personeli ifade ettiği belirtilmiĢtir.  KapsamdıĢı personel ile ilgili olarak 4046 sayılı 
Kanunun Uygulama Tebliğinin yukarıda açıklanan 4/f maddesinde yer verilen tanımın 
dıĢında kapsamdıĢı personelin statüsüne iliĢkin bir düzenleme bulunmaması nedeniyle 
bu personelin statüsü yargı kararları ile belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

UyuĢmazlık Mahkemesi Genel Kurulunun 1.3.1996 günlü Resmi Gazete'de 
yayımlanan 22.1.1996 günlü, E:1995/1, K:1996/1 sayılı ilke kararında; Kamu Ġktisadi 
TeĢebbüslerinde ve bağlık ortaklıklarında kapsamdıĢı personel adı altında iĢ yasası 
çerçevesinde çalıĢan bir kesim bulunduğuna  değinildikten sonra, kapsamdıĢı tanımına 
giren bu personelin bağlı bulundukları kuruluĢ ve ortaklıkların sermayelerindeki kamu 
payı % 50'nin altına düĢünceye kadar, aldıkları kararların idari nitelikte olduğu ve 
gördükleri hizmetin asli ve sürekli bir kamu hizmeti vasfı taĢıdığı, özelleĢtirme 
kapsamına alınan kamu kuruluĢlarında çalıĢan personelin statülerinin 4046 sayılı 
Yasayla belirginleĢtiği, sözü edilen Yasa'nın 1, 21, 22 ve geçici 9 uncu maddelerinde 
yer alan hükümler karĢısında bu kurumlarda sözleĢmeli statüde bulunanlar ile kapsam 
dıĢı personelin, kamu personeli olarak kabul edildiği, 4046 sayılı Yasa'da sayılan bu 
personelin ĠĢ Kanunu'na tabi olmasına rağmen Yasa'da memur ve sözleĢmeli 
personelle birlikte sayıldıkları, özelleĢtirme kapsamındaki kamu iktisadi teĢebbüsleri 
ve bağlı ortaklıklarının özel hukuk tüzel kiĢiliğine geçiĢ döneminde kamu kurumu 
olma vasıflarını tamamen yitirmemiĢ oldukları, bu nedenle de 4046 sayılı Yasa 
hükümlerinden, kapsam dıĢı personelin de kamu personeli sayıldığı sonucuna 
ulaĢıldığı görülmektedir. 

 Öte yandan, Anayasa Mahkemesinin gerek 18.1.1988 günlü, 308 sayılı Kamu 
Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinin DeğiĢtirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin, gerekse 22.1.1990 günlü, 399 
sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali istemlerinin incelenmesi sonucu verdiği, 
22.12.1988 günlü, E:1988/5, K:1988/55 sayılı ve 4.4.1991 günlü, E:1990/12, K:1991/7 
sayılı kararlarında; KĠT'lerde kamu hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili kararların idari 
nitelik taĢıdığı ve asli ve sürekli kamu görevini yerine getiren çalıĢanlar hakkındaki 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali istemlerinin incelenmesi sonucu verdiği, 
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iĢlemlerin de aynı nitelikte olduğu, bu bağlamda yönetimle görevlileri arasındaki 
iliĢkinin idare hukuku ilkelerine dayanan kamu hukuku iliĢkisi olduğu görüĢüne yer 
verilmiĢtir. 

 DanıĢtay  Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun 4.10.2007 günlü, E:2006/1375, 
K:2007/1874 sayılı kararında; Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 
kapsam dıĢı personel adı altında ĠĢ Yasası çerçevesinde çalıĢtırılan bir kesim 
bulunduğu, bu personele 18.5.1994 günlü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
ve 24.11.1994 günlü, 4046 sayılı Yasada yer verildiği ve ĠĢ Yasasına tabi olmasına 
rağmen kamu personeli sayılarak memur ve sözleĢmeli personel yanında yer aldığı, 
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/a ve Geçici 9 uncu maddeleri ve yargı 
içtihatları ile  Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının da ĠĢ Kanunu 
çerçevesinde kapsam dıĢı personel adı altında personel çalıĢtırılmasının 399 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 29.1.1990 tarihinden itibaren statü 
olarak kabul edildiği, anılan Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi uyarınca açıkça 
belirtilmese de "kapsam dıĢı personel" statüsünün kabul edilmiĢ olduğu ve bu statüde 
istihdam edilen personelin istihdam edilmeye devam edilmesinin öngörüldüğü, bu 
personel hakkında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar statüsünün devamını temin 
amacıyla ĠĢ Kanunu hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği, yine 527 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile de ücret tespitine yönelik düzenleme yapıldığı, 
teĢebbüslerde de uygulamaların anılan hükümlere dayalı olarak anastatüler ve 
yönetmeliklerle devam ettirildiği,  bu konuda yasal düzenleme yapılıncaya kadar bu 
statünün mevcut düzenlemeler  doğrultusunda devam ettirilmesi gerektiği sonucuna 
varıldığı, açıklanmıĢtır.  

DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu'nun 28.5.2009 günlü, YD. itiraz 
No:2009/406 sayılı kararında da kapsamdıĢı personelin kamu görevlisi olduğunun 
kabulü gerektiği belirtilmiĢtir.  

Tüm bu değerlendirmeler ıĢığında Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarında kapsamdıĢı statüde iĢ yasası çerçevesinde çalıĢan bir kesim bulunduğu, 
kapsamdıĢı personelin, toplu iĢ sözleĢmesi kapsamında bulunmayan ve belirsiz süreli 
hizmet akti ile çalıĢan personeli ifade ettiği ve kapsamdıĢı personelin kamu görevlisi 
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı‟nca her yıl çıkarılan Uygulama Tebliği ile 
öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleĢmeli personelden 
alınacak asgari yemek bedellerine iliĢkin esaslar belirlenmekte, kapsam maddesinde de 
“Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu 
iktisadi teĢebbüsleri, döner sermayeli kuruluĢlar ve diğer kamu idarelerindeki 
memurlar ile sözleĢmeli personeli kapsar” hükmü yer almaktadır. 

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) 6.2.2016 tarih 
29616 sayılı Resmi Gazete ‟de yayımlanmıĢtır. Tebliğ‟de, 2016 yılında öğle yemeği 
servisinden faydalanacak olanlardan aylık brüt sözleĢme ücreti 4090 TL kadar 
olanlardan en az 2,29 TL, aylık brüt sözleĢme ücreti 5650 TL kadar olanlardan en az 
4.11 TL,   aylık brüt sözleĢme ücreti 5650 TL üzerinde olanlarda en az 5,19 TL günlük 
yemek bedeli alınması gerektiği belirtilmiĢtir. Tebliğ‟in Kamu Kurumlarında çalıĢan 
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tüm kamu görevlilerini kapsadığı açıktır.  
Kurumda 31.12.2016 tarihi itibarıyla 1.318 adet kapsam dıĢı personel görev 

yapmaktadır. Bu personelin 666‟sı Genel Müdürlük‟te istihdam edilmektedir. Anılan 
personelin 2016 yılı ortalaması 1.340 kiĢi olarak gerçekleĢmiĢtir.  Kurumda çalıĢmakta 
olan kapsam dıĢı personelin 475‟i 4.090 TL, 843‟Ü 5.650 TL üzerinde brüt ücret 
almaktadır. 

Yemek yardımı hizmet alımı Ģeklinde temin edilmekle birlikte, hizmet alımının 
niteliği itibarıyla üniteler arasında farklılık göstermekte, içinde genel müdürlüğü‟n de 
bulunduğu bazı birimlerde, gıda maddeleri idare tarafından temin edilerek personel 
çalıĢtırılmasına dayalı hizmet alımı yoluna gidilmekte, diğer ünitelerde yüklenici 
firmadan yemek temini suretiyle hizmet alınmaktadır. 2016 yılında 1 personel için 
yemek birim maliyet tutarı KDV hariç 8,18 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 Kurumda yemek hizmetinden faydalanan kapsam dıĢı personelin, her yıl 
Maliye Bakanlığı‟nca çıkarılan uygulama tebliğlerinde belirtildiği Ģekilde, yemek 
bedelini ödemesi yönünde düzenleme yapılması, bu düzenlemenin kurumda 
görevlendirilecek tüm kamu görevlilerini kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi önerilir. 

-TaĢıma:   
Cari yılda 19.633 bin TL taĢıma gideri gerçekleĢmiĢtir. ÇalıĢan personelin 

iĢyerine geliĢ ve gidiĢleri dıĢarıdan hizmet alımı yoluyla sağlanan araçlar vasıtasıyla 
yapılmaktadır. Servis hizmeti; kapsam dıĢı personel için Kapsam DıĢı Personel 
Yönetmeliğinin Sosyal Yardım baĢlıklı 57 nci maddesine, kapsam içi personel için 
Toplu ĠĢ SözleĢmesinin 49 uncu maddesine göre yapılmaktadır.   

-Eğitim yardımı:  
2016 yılı eğitim gideri, iĢ programı kapsamında, 1.260 bin TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir.  
-Sağlık gideri: 

Cari yılda 159 bin TL sağlık gideri yapılmıĢtır. Tedavi yardımı Kapsam DıĢı 
Personel Yönetmeliğinin 58 inci maddesindeki “Personelin veya bakmakla yükümlü 
bulunduğu ana, baba, eĢ ve çocukların öncelikle ilgili sosyal güvenlik kuruluĢu 
hastanelerinden ve/veya tedavi merkezlerinden yararlanması esastır. Ancak, bu hastane 
ve/veya tedavi merkezlerinde tedavi veya acil müdahalenin yapılamayacağının 
belgelendirilmesi halinde hastalanan personel ile bunların ana, baba, eĢ veya 
çocuklarının yurtiçinde yapılacak tedavi giderleri genel müdür onayı ile TeĢekkülce 
karĢılanır.” Ģeklindeki düzenlemeye göre yapılmaktadır. 
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Cari yılda 159 bin TL sağlık gideri yapılmıĢtır. Tedavi yardımı Kapsam DıĢı 
Personel Yönetmeliğinin 58 inci maddesindeki “Personelin veya bakmakla yükümlü 
bulunduğu ana, baba, eĢ ve çocukların öncelikle ilgili sosyal güvenlik kuruluĢu 
hastanelerinden ve/veya tedavi merkezlerinden yararlanması esastır. Ancak, bu hastane 
ve/veya tedavi merkezlerinde tedavi veya acil müdahalenin yapılamayacağının 
belgelendirilmesi halinde hastalanan personel ile bunların ana, baba, eĢ veya 
çocuklarının yurtiçinde yapılacak tedavi giderleri genel müdür onayı ile TeĢekkülce 
karĢılanır.” Ģeklindeki düzenlemeye göre yapılmaktadır. 

 

 

 
 

 

III. MALĠ BÜNYE 
A-Mali Durum 
KuruluĢun mali bünye incelenmesine esas olmak üzere sadeleĢtirilmiĢ 2016 yılı 

bilançosu, geçen yıl rakamları ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda 
gösterilmiĢtir. 

Tablo 7:Mali Durum 

Mali durum 2015 
% 

2016 
% 

Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Varlıklar (Aktif)  :         
1 - Dönen varlıklar         
a ) Hazır değerler 1.177.449 5,8 2.819.363 10,3 1.641.914 
b ) Kısa sürede paraya çev. değ. 10.125.308   49,8 9.149.917 33,3 (975.391) 

Toplam ( 1 ) 11.302.757 55,6 11.969.280 43,6 666.523 
2 - Duran varlıklar      
a ) Uzun sürede paraya çev. değ. 427.539 2,1 1.428.123 5,2 1.000.584 
b ) Bağlı değerler 8.581.862 42,3 14.064.769 51,2 5.482.907 

Toplam ( 2 ) 9.009.401 44,4 15.492.892 56,4 6.483.491 
                Varlıklar toplamı 20.312.158 100,0 27.462.172 100,0 7.150.014 
Kaynaklar (pasif) :      
1 - Yabancı kaynaklar:      
 a ) Kısa süreli 8.966.179 44,1 6.862.573 25,0 (2.103.607) 
 b ) Uzun süreli 1.384.518 6,9 3.224.481 11,7 1.839.964 

Toplam ( 1 )  10.350.697 51,0 10.087.054 51,0 (263.643) 
2 -Özkaynaklar 9.961.461 49,0 17.375.119 63,3 7.413.657 
                Kaynaklar toplamı 20.312.158 100,0 27.462.172 100,0 7.150.014 

ġirketin, varlık ve kaynakları geçen yıla göre %35,2 oranında artarak 27,5 
milyar TL‟ye yükselmiĢ olup, varlıkların   %43,6‟sı dönen, %56,4‟ü duran 
varlıklardan,   kaynakların ise  %25‟i kısa vadeli, %11,7‟si uzun süreli yabancı 
kaynaklardan, %63,3‟ü de öz kaynaklardan oluĢmuĢtur. 

Önceki döneme göre yabancı kaynakların kısa vadeli yabancı kaynaklar 
kaleminde %24 oranında 2.103.607 bin TL‟lik bir azalıĢ, uzun vadeli yabancı 
kaynaklar kaleminde ise çoğunluğu TPAO‟dan devir alınan Silivri doğal gaz yeraltı 
depolama tesislerinden kaynaklı %132 oranında 1.839.964 bin TL‟lik bir artıĢ 
yaĢanmıĢtır. 

KuruluĢ özkaynaklarında ise, önceki döneme nazaran %74,42 oranında 
7.413.657 bin TL‟lik bir artıĢ meydana gelmiĢ olup bu artıĢ geçmiĢ yıllar zararları 
hesabının kapatılması ve 2016 mali döneminin karlı geçmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bilançonun varlık ve kaynaklarının ayrıntısı Ek; 4 ve 5 sayılı tablolarda 
gösterilmiĢtir.  

ġirket‟in mali durumuna iliĢkin rasyolar aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 
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1-Mali Yapı Oranları: 

a)Mali Kaldıraç: 
    2016  2015 
    %  % 
Yabancı kaynaklar x 100           

= 
10.087.053x100   

= 36,7  50,9 
Varlıklar toplamı 27.462.172 

ġirket varlıklarının ne oranda yabancı ve ne oranda öz kaynaklar ile finanse 
edildiğinin tespiti amacıyla düzenlenen bu rasyo sonucu önceki döneme göre 14,2 
puan düĢmüĢ olup, varlıkların %36,7‟sinin yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini 
göstermektedir.  

Rasyonun geçen yıla göre azalması olumlu bir geliĢmeyi iĢaretlemekte olup; 
ġirketin içinde bulunduğu finansman sıkıntısı nedeniyle ödeyemediği Ankara TIR 
Gümrük Müdürlüğü‟ne olan KDV borcunun çoğunluğunu oluĢturduğu 4,9 milyar 
TL‟lik diğer çeĢitli borçlar kaleminin 2,76 milyar TL‟ye düĢmesi ve 2016 yılında elde 
edilen kar neticesinde özkaynaklar hesap grubunda yaĢanan artıĢ etkili olmuĢtur.   

b)Mali Yeterlilik (Finansman): 
     2016  2015 
    %  % 

Öz kaynaklar x 100 
= 

17.375.119 x 100 
= 172,3  96,2 

Yabancı kaynaklar 10.087.053 
 

Öz kaynaklar x 100 
= 

17.375.119 x 100 
= 253,19  111,11 

Kısa süreli yabancı kaynaklar 6.862.573 

 Kaynak yapısının tespiti amacıyla düzenlenen bu rasyoların ikisi de geçen yıla 
göre önemli derecede artıĢ göstermiĢtir. 

Cari yılda faaliyet dönemi karının  geçen yıla nazaran  %1182 oranında 
artmasının  etkisiyle  KuruluĢ, yabancı kaynakların  tamamını özkaynakları ile 
karĢılayabilir durumdadır. 

ġirketin 2015 yılına ait fon ve nakit akımı tabloları rapor ekleri arasında (Ek: 6 
ve 7) gösterilmiĢtir. 

c)Bağlı Değerlerin Finansmanında Kullanılan Kaynaklar ve Bu Değerlerin 
Kaynaklar Ġçindeki Yeri: 

   2016 2015 

   % % 
Bağlı değerler x 100  = 14.064.769 x 100     = 80,9 86,1 Öz kaynaklar 17.375.119 

     
Maddi duran var.(net) x 100 = 8.563.049 x100    = 49,28 45 Öz kaynaklar 17.375.119 
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Bağlı değerler x 100 = 14.064.769 x 100    = 51,2 42,2 Varlıklar toplamı 27.462.172 

      
Maddi duran var.(net) x 100 = 8.563.049x 100   

 31,2 22 Varlıklar toplamı 27.462.172 

Bağlı değerlerin ne ölçüde öz kaynaklarla edinildiğini gösteren bu rasyolarda, 
ġirketin bağlı değerlerinin %80,9‟unun öz kaynaklarla finanse edildiği görülmektedir.  

d)Paraya Çevrilebilir ve Hazır Değerlerin Varlıklar Ġçindeki Yeri: 

  
 
  

 
2016   

2015 
    %  % 
 Paraya çevrilebilir ve hazır değ. x 100          

= 
11.969.280 x 100     = 43,58  55,6 

Varlıklar toplamı                  27.462.172 

ġirket varlıklarının cari dönemde %43,58‟sı paraya çevrilebilir ve hazır 
değerlerden oluĢmaktadır. 

2-Likidite Oranları: 
      2016  2015 
      %  % 

Cari oran = 
Dönen varlıklar x 100 =  11.969.280 x 100 

= 174,4  126,0 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 6.862.573 

Likidite oranı = 
(Dönen varlıklar-Stoklar)x100 = 10.836.129 x100 

= 157,4  105,6 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 6.862.573 

 
  (Haz.değ. + çok kısa sürede       

Nakit oranı = 
paraya  çevrilebilir değ.) x 100 

= 
2.819.363x 100 

= 41,1  13,1 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 6.862.573 

ġirketin borç ödeme gücünün tespiti amacıyla düzenlenen likidite oranlarından 
görüldüğü üzere cari oran likidite oranı ve nakit oranı yönünden, geçen yıla göre 
önemli ölçüde artıĢ meydana gelmiĢtir.  

Rasyo sonuçlarına göre, ġirketin dönen varlıklarının kısa süreli borçlarını 
karĢılayabilecek durumda olduğu görülmektedir. 

Varlıkların verimli kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla düzenlenen 
rasyolara aĢağıda sırasıyla yer verilmiĢtir.  

a)Alacak Devir Hızı:  
    2016  2015 

Net satıĢlar 
= 

29.680.348 
= 4,5  5,4 

Ortalama ticari alacaklar 6.595.753 

Net satıĢlara göre ticari alacakların yılda kaç kez devrettiğinin tespiti amacıyla 
düzenlenen rasyoda, ticari alacak olarak dönem baĢı ve dönem sonu ortalaması alınmıĢ 
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olup, geçen yıla göre 0,9 puan azalıĢ olmuĢtur. Oranın düĢük çıkmasında net satıĢların 
geçen yıla göre %20 oranında azalıĢ göstermesi etkili olmuĢtur. 

b)Stok Devir Hızı: 
ġirketin her hangi bir üretim faaliyeti bulunmadığından, ortalama mamul 

stokları olarak dönem baĢı ve dönem sonu emtia stokları dikkate alınmıĢtır.  
     2016  2015 

SatıĢların maliyeti 
= 

21.570.014 = 14,6  18,2 
Ortalama mamul stokları 1.480.695 

KuruluĢun satıĢ faaliyetlerinin konusunu doğal gaz teĢkil ettiğinden ve henüz 
depolama imkanı kısıtlı olduğundan, doğal gaz stokları olarak görülen rakam, LNG 
doğal gaz stokları ve boru gazı stokları ile kısıtlı kapasitedeki yer altı depolarındaki 
stoklardan oluĢmakta olup, rasyo sonucunun yüksek veya düĢük olmasının esasen bir 
etkisi bulunmamaktadır.  

c)Dönen Varlık Devir Hızı:   
         2016  2015 

Net satıĢlar 
= 

29.680.348 
= 2,5  3,3 

Dönen varlıklar (net) 11.969.280   

Net satıĢlara göre, dönen varlıkların yılda kaç kez devrettiğinin tespiti amacıyla 
düzenlenen rasyo sonucu, geçen yıla göre satıĢ hasılatının %20 oranında azalıĢ 
göstermesinin etkisiyle 0,8 puan azalmıĢtır.  

d)Maddi Duran Varlık Devir Hızı:                                 
    2016  2015 

Net satıĢlar 
= 

29.680.348 
=     5,0    14,5 Maddi duran varlıklar (net)  

-(yatırımlar+yat. sip. avansları  
5.891.481 

Net satıĢlara göre, maddi duran varlıkların yılda kaç kez devrettiğinin tespiti 
amacıyla düzenlenen bu rasyo,önceki döneme göre 9,5 puan azalıĢ göstermiĢtir.  

e)Duran Varlık Devir Hızı:                                 
    2016  2015 
Net satıĢlar 

= 
29.680.348 

= 1,9  4,1 
Duran varlıklar              15.492.892 

Net satıĢlara göre, duran varlıkların yılda kaç kez devrettiğinin tespiti amacıyla 
düzenlenen bu rasyo geçen yıla göre 2,2 puan azalıĢ göstermiĢ olup 2016 yılında her 
100 TL‟lik duran varlık kullanılarak 190 TL net satıĢ hasılatı sağlandığı anlamına 
gelmektedir.  
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f)Aktif Devir Hızı:  
    2016  2015 

Net satıĢlar 
= 

29.680.348 
= 1,1  1,8 

Varlıklar toplamı       27.462.172 

ġirket varlıklarının verimliliği ile karlılığını belirleyen bu rasyo, varlıklar 
toplamının önceki yıla gore %35,2 oranında artması yanında, net satıĢların %20 
oranında azalmasıyla  0,7 puan azalmıĢtır. Rasyo sonucundan; her 100 TL‟lik varlıktan 
110 TL net satıĢ hâsılatı sağlandığı anlaĢılmaktadır.  

g)Net ĠĢletme Sermayesi Devir Hızı:   
    2016  2015 

Net satıĢlar 
= 

29.680.348 = 5,8  15,9 
Net iĢletme sermayesi              5.106.707 

KuruluĢun dönen varlıklarından kısa süreli yabancı kaynaklarının düĢülmesi ile 
elde edilen net iĢletme sermayesinin verimliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen rasyo 
sonucuna göre net iĢletme sermayesi devir hızı cari yılda 5,8 oranında gerçekleĢmiĢtir. 
Rasyo sonucu hesaplanırken formülün payındaki değer olan net satıĢların geçen yıla 
göre azalması, bunun yanında paydadaki değer olan net iĢletme sermayesinin de geçen 
yıla göre artıĢ göstermesi, net iĢletme sermayesi devir hızına iliĢkin rasyo sonucunun 
geçen yıla göre azalma sebebini oluĢturmuĢtur.           

h)Öz Kaynak Devir Hızı:                                 
    2016  2015 

Net satıĢlar 
= 

29.680.348 = 2,2  4,1 
Öz kaynaklar              13.668.290 

 
Net satıĢlar ile öz kaynakların yılda kaç kez devredildiğinin tespiti amacıyla 

düzenlenen bu rasyoda, öz kaynak olarak dönem baĢı ve dönem sonu öz kaynaklarının 
ortalaması alınmıĢtır. Cari yılda öz kaynak devir hızı 2,2 olurken, kullanılan her 100 
TL‟lik öz kaynağa karĢılık 220 TL tutarında net satıĢ hâsılatı sağlanmıĢtır. 

B-Mali Sonuçlar 

1) Karlılık (Rantabilite): 
a) Mali kârlılık (Mali rantabilite): 

 

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Dönem kârı x100 = 8.934.236 x100 =  51,4  5,4 
Öz kaynaklar 17.375.119   

         Dönem kârı x100 = 8.934.236 x100 =  215,5  13,1 
ÖdenmiĢ sermaye 4.145.000  
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2016 yılında her 100 TL‟lik ödenmiĢ sermaye karĢılığında 215,5 TL, öz kaynak 
karĢılığında ise 51,4 TL net kar elde edilmiĢtir.  

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Faaliyet kârı x100 = 7.996.365 x100 =  46  23,7 
Öz kaynaklar 17.375.119   

         Faaliyet kârı x100 = 7.996.365 x100 =  26,9  6,3 
Net satıĢlar 29.690.348    

KuruluĢ 2016 yılında her 100 TL‟lik öz kaynak karĢılığında 46 TL, her 100  
TL‟lik net satıĢ karĢılığında 27 TL faaliyet karı elde etmiĢtir. 

2)Zararlılık (irrantabilite) : 
a)Öz Kaynak YitiriliĢi : 
KuruluĢun 2016 yılı faaliyetleri 8.934 milyon TL karla sonuçlandığı için rasyo 

düzenlememiĢtir. 
3)Mali Sonucu Ġlgilendiren Etkenler: 
ġirket, 2011 yılı dönem sonucunu 1,3 milyar TL, 2012 yılını  606,2 milyon TL, 

2014 yılını da  587,3 milyon TL  zararla kapatırken, 2015 yılı faaliyet dönemini 541,8 
milyon TL, 2016 yılı faaliyet dönemini 8.934 milyon karla kapatmıĢtır.  

Kurumun 2016 yılı faaliyetlerinin karla neticelenmesinde; 
-Cari yılda  doğal gaz faaliyetlerinden elde edilen hasılatın önceki döneme göre 

%21 oranında azalmasına karĢın satıĢların maliyetinin %38 oranında 13 milyar TL 
azalıĢ göstererek, 21,5 milyar TL‟ye düĢmesi, 

-Önceki yıla nazaran cari yılda doğal gaz satıĢ maliyetinin 13 milyar TL 
azalmasında, doğal gaz satıĢ miktarının azalması yanında esas olarak doğal gaz 
fiyatlarının büyük ölçüde petrol fiyatlarına endeksli olması ve petrol fiyatlarının 
düĢmesi (2015 yılı 1 varil Brent Petrol ortalaması 54,40 ABD Doları iken 2016 yılı 
ortalaması 43,69  ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir)   

etkili olmuĢtur. 
BOTAġ‟ın 2016 yılı faaliyetleri  genel olarak olarak değerlendirildiğinde;  
-Toplam varlıkların % 63,3‟sinin öz kaynaklarla, %36,7‟sinin yabancı 

kaynaklarla karĢılandığı, 
-TeĢekkülün 2016 yılında esas faaliyetlerinden kar ettiği, 
-Raporun “Bilanço ve Gelir Tablosu”nda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 

geçmiĢ dönemde tahakkuk ettirilen ve zamanında ödenmeyen vergi borçları nedeniyle 
(KDV) önemli miktarda (yaklaĢık 1,1 milyar TL) gecikme faizi ödemek zorunda 
kalındığı, bu tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 11/1-d bendi hükmü uyarınca  
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2016 yılında her 100 TL‟lik ödenmiĢ sermaye karĢılığında 215,5 TL, öz kaynak 
karĢılığında ise 51,4 TL net kar elde edilmiĢtir.  

      
2016 

 
2015 

      
% 

 
% 

Faaliyet kârı x100 = 7.996.365 x100 =  46  23,7 
Öz kaynaklar 17.375.119   

         Faaliyet kârı x100 = 7.996.365 x100 =  26,9  6,3 
Net satıĢlar 29.690.348    

KuruluĢ 2016 yılında her 100 TL‟lik öz kaynak karĢılığında 46 TL, her 100  
TL‟lik net satıĢ karĢılığında 27 TL faaliyet karı elde etmiĢtir. 

2)Zararlılık (irrantabilite) : 
a)Öz Kaynak YitiriliĢi : 
KuruluĢun 2016 yılı faaliyetleri 8.934 milyon TL karla sonuçlandığı için rasyo 

düzenlememiĢtir. 
3)Mali Sonucu Ġlgilendiren Etkenler: 
ġirket, 2011 yılı dönem sonucunu 1,3 milyar TL, 2012 yılını  606,2 milyon TL, 

2014 yılını da  587,3 milyon TL  zararla kapatırken, 2015 yılı faaliyet dönemini 541,8 
milyon TL, 2016 yılı faaliyet dönemini 8.934 milyon karla kapatmıĢtır.  

Kurumun 2016 yılı faaliyetlerinin karla neticelenmesinde; 
-Cari yılda  doğal gaz faaliyetlerinden elde edilen hasılatın önceki döneme göre 

%21 oranında azalmasına karĢın satıĢların maliyetinin %38 oranında 13 milyar TL 
azalıĢ göstererek, 21,5 milyar TL‟ye düĢmesi, 

-Önceki yıla nazaran cari yılda doğal gaz satıĢ maliyetinin 13 milyar TL 
azalmasında, doğal gaz satıĢ miktarının azalması yanında esas olarak doğal gaz 
fiyatlarının büyük ölçüde petrol fiyatlarına endeksli olması ve petrol fiyatlarının 
düĢmesi (2015 yılı 1 varil Brent Petrol ortalaması 54,40 ABD Doları iken 2016 yılı 
ortalaması 43,69  ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir)   

etkili olmuĢtur. 
BOTAġ‟ın 2016 yılı faaliyetleri  genel olarak olarak değerlendirildiğinde;  
-Toplam varlıkların % 63,3‟sinin öz kaynaklarla, %36,7‟sinin yabancı 

kaynaklarla karĢılandığı, 
-TeĢekkülün 2016 yılında esas faaliyetlerinden kar ettiği, 
-Raporun “Bilanço ve Gelir Tablosu”nda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 

geçmiĢ dönemde tahakkuk ettirilen ve zamanında ödenmeyen vergi borçları nedeniyle 
(KDV) önemli miktarda (yaklaĢık 1,1 milyar TL) gecikme faizi ödemek zorunda 
kalındığı, bu tutarın Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 11/1-d bendi hükmü uyarınca  

 

 
 

 

kurum kazancının tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate alınmadığı, 
-Ticari alacakların yaklaĢık 2,8 milyar TL‟lik kısmının Irak hükümeti ile olan 

anlaĢma gereği petrol taĢıma hizmeti karĢılığı olduğu, Irak hükümeti ile karĢılıklı 
açılan tahkim davaları nedeniyle uzun süredir tahsil edilemediği, davaya konu 
edilemediği için bu alacaklarla ilgili olarak karĢılık ayrılamadığı,  

-Kurumun doğal gaz satıĢ  fiyatının Bakanlar Kurulunca kararlaĢtırıldığı dikkate 
alındığında, doğal gaz satıĢ  hasılatının  iki önemli parametre tarafından belirlendiği, 
bunlardan birinin döviz kuru, diğerinin ise petrol fiyatı olduğu, satıĢ hasılatının bu iki 
parametre ile ters orantılı olarak oluĢtuğu görülmüĢ olup, 

-2016 faaliyet dönemi net karının   dağıtılmayarak iĢletme bünyesinde  
bırakılmasının ve  öz    sermayeyi   güçlendirmenin  Kurum açısından önemli olduğu 
dikkate alınarak bu doğrultuda iĢlem tesis edilmesi önerilir.  
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IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 
A-ĠĢletme Bütçesinin Genel Durumu 
BOTAġ‟ın 2016 yılı iĢletme bütçesi, yönetim kurulunun 09.02.2016 tarih ve 

2016/06-44 sayılı kararı ile onaylanarak uygulanmaya konulmuĢtur. Revize bütçe 
18.10.2016 tarih ve 2016/31-205 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiĢtir.    

 ĠĢletme bütçesi; iĢletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri, müteahhitlik 
hizmetleri, personel durumu ve eğitim faaliyetleri, bağlı ortaklık ve iĢtirakler, diğer 
faaliyetler ile mali durum baĢlıkları altında düzenlenmiĢtir. KuruluĢun ana faaliyet 
konusunu oluĢturan ham petrol taĢıma ile doğal gaz alım ve satım faaliyetlerine iliĢkin 
öngörüler, bütçenin iĢletme faaliyetleri alt bölümünde yer almıĢtır.   

Cari yıl iĢletme bütçesinin genel durumu ve gerçekleĢme rakamları, geçen yıl 
gerçekleĢme rakamları ile birlikte aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 8:Bütçeye ĠliĢkin Toplu Bilgiler 

BÜTÇEYE ĠLĠġKĠN TOPLU 
BĠLGĠ TABLOSU 

  2015 2016   

Ölçü  
GerçekleĢen  

Bütçeye 
Göre 

Sapma 
Bütçe 

 GerçekleĢen  

Bütçeye 
Göre 

Sapma 

(Ġlk 
durum) % 

 Ġlk Son (Ġlk 
durum) 

%  durum   durum 

1-Personel sayısı KiĢi 2.960          (5,2) 3.078 3.078 2.900         (5,8) 
2-Personel giderleri Bin TL. 423.652          15,1  415.827 460.136 469.074         12,8  
3-Tüm alım tutarı Bin TL. 33.161.318        (14,8) 20.443.854 18.485.533 19.614.593         (4,1) 
4-Alım miktarı (Doğal gaz) Bin  Sm3 41.751.347          (2,6) 40.196.024 36.459.447 37.872.103         (5,8) 
5-Tüm üretim tutarı Bin TL. 34.656.310        (12,0) 20.932.345 18.917.995 20.909.869         (0,1) 
6-Ham petrol taĢımaları Bin Varil 241.358        (16,5) 316.656 251.879 244.787       (22,7) 
7-Doğal gaz satıĢları (SDG hariç) Bin  Sm3 41.305.811          (3,9) 40.411.618 36.645.550 37.920.495         (6,2) 
8-Net satıĢ tutarı Bin TL. 37.101.536          (7,0) 32.620.778 28.430.310 29.680.348         (9,0) 
9-Stok miktarı (LNG) Bin  Sm3 121.102        109,5  52.620 139.170 30.268       (42,5) 
10-Stok miktarı (Doğal gaz) Bin  Sm3 226.328        (33,4) 242.748 218.169 215.110       (11,4) 
11-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL. 463.102        (15,8) 750.000 750.000 527.675       (29,6) 
12-Finansman ihtiyacı ya da fazlası Bin TL. 2.305.869        638,6  2.269.515     4.297.606  5.243.367       131,0  
13-Dönem net karı veya zararı Bin TL. 541.810      (842,8)   10.162.891  7.318.952 6.935.301       (31,8) 

Cari yılda doğal gaz alımları; ilk programda 40.196.024 bin Sm3 olacağı 
öngörülmüĢ olup, bu miktar yıl içinde revize edilerek 36.459.447 bin Sm3‟e 
düĢürülmüĢ, gerçekleĢme miktarı, bir önceki yıla göre %9 oranında azalıĢla 
37.872.103 bin Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda 32.620.778 bin TL net satıĢ yapılacağı 
programlanmıĢ ve tutar 28.430.310 bin TL olarak revize edilmiĢtir. Net satıĢ 
29.680.348 bin TL olmuĢtur.  

2016 yılı ilk bütçesinde dönem sonunda 10.162.891 bin TL kar öngörülmüĢ, bu 
tutar, revize bütçede 7.318.952 bin TL kar olarak yeniden belirlenmiĢ, gerçekleĢen kar 
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IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 
A-ĠĢletme Bütçesinin Genel Durumu 
BOTAġ‟ın 2016 yılı iĢletme bütçesi, yönetim kurulunun 09.02.2016 tarih ve 

2016/06-44 sayılı kararı ile onaylanarak uygulanmaya konulmuĢtur. Revize bütçe 
18.10.2016 tarih ve 2016/31-205 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiĢtir.    

 ĠĢletme bütçesi; iĢletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri, müteahhitlik 
hizmetleri, personel durumu ve eğitim faaliyetleri, bağlı ortaklık ve iĢtirakler, diğer 
faaliyetler ile mali durum baĢlıkları altında düzenlenmiĢtir. KuruluĢun ana faaliyet 
konusunu oluĢturan ham petrol taĢıma ile doğal gaz alım ve satım faaliyetlerine iliĢkin 
öngörüler, bütçenin iĢletme faaliyetleri alt bölümünde yer almıĢtır.   

Cari yıl iĢletme bütçesinin genel durumu ve gerçekleĢme rakamları, geçen yıl 
gerçekleĢme rakamları ile birlikte aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 8:Bütçeye ĠliĢkin Toplu Bilgiler 

BÜTÇEYE ĠLĠġKĠN TOPLU 
BĠLGĠ TABLOSU 

  2015 2016   

Ölçü  
GerçekleĢen  

Bütçeye 
Göre 

Sapma 
Bütçe 

 GerçekleĢen  

Bütçeye 
Göre 

Sapma 

(Ġlk 
durum) % 

 Ġlk Son (Ġlk 
durum) 

%  durum   durum 

1-Personel sayısı KiĢi 2.960          (5,2) 3.078 3.078 2.900         (5,8) 
2-Personel giderleri Bin TL. 423.652          15,1  415.827 460.136 469.074         12,8  
3-Tüm alım tutarı Bin TL. 33.161.318        (14,8) 20.443.854 18.485.533 19.614.593         (4,1) 
4-Alım miktarı (Doğal gaz) Bin  Sm3 41.751.347          (2,6) 40.196.024 36.459.447 37.872.103         (5,8) 
5-Tüm üretim tutarı Bin TL. 34.656.310        (12,0) 20.932.345 18.917.995 20.909.869         (0,1) 
6-Ham petrol taĢımaları Bin Varil 241.358        (16,5) 316.656 251.879 244.787       (22,7) 
7-Doğal gaz satıĢları (SDG hariç) Bin  Sm3 41.305.811          (3,9) 40.411.618 36.645.550 37.920.495         (6,2) 
8-Net satıĢ tutarı Bin TL. 37.101.536          (7,0) 32.620.778 28.430.310 29.680.348         (9,0) 
9-Stok miktarı (LNG) Bin  Sm3 121.102        109,5  52.620 139.170 30.268       (42,5) 
10-Stok miktarı (Doğal gaz) Bin  Sm3 226.328        (33,4) 242.748 218.169 215.110       (11,4) 
11-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL. 463.102        (15,8) 750.000 750.000 527.675       (29,6) 
12-Finansman ihtiyacı ya da fazlası Bin TL. 2.305.869        638,6  2.269.515     4.297.606  5.243.367       131,0  
13-Dönem net karı veya zararı Bin TL. 541.810      (842,8)   10.162.891  7.318.952 6.935.301       (31,8) 

Cari yılda doğal gaz alımları; ilk programda 40.196.024 bin Sm3 olacağı 
öngörülmüĢ olup, bu miktar yıl içinde revize edilerek 36.459.447 bin Sm3‟e 
düĢürülmüĢ, gerçekleĢme miktarı, bir önceki yıla göre %9 oranında azalıĢla 
37.872.103 bin Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda 32.620.778 bin TL net satıĢ yapılacağı 
programlanmıĢ ve tutar 28.430.310 bin TL olarak revize edilmiĢtir. Net satıĢ 
29.680.348 bin TL olmuĢtur.  

2016 yılı ilk bütçesinde dönem sonunda 10.162.891 bin TL kar öngörülmüĢ, bu 
tutar, revize bütçede 7.318.952 bin TL kar olarak yeniden belirlenmiĢ, gerçekleĢen kar 

 

 
 

 

6.935.301 bin TL olmuĢtur.  
2016 yılı bütçesinde dönem sonunda 750 milyon TL‟lik yatırım harcaması 

öngörülmüĢ iken, %30 oranında azalma ile yatırım harcaması 527,7 milyon TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir.  

ġirketin mali yönetim ve denetim açısından daha sağlıklı yapıya kavuĢabilmesi, 
iĢlerini planlayarak uygulayabilmesinin yanı sıra, uygulama sonuçlarının 
karĢılaĢtırabilmesi ve performansının ölçülebilmesi amacıyla, iĢletme bütçesinin 
gerçekçi verilere dayalı olarak hazırlanması önerilir. 

B-Finansman 
2016 yılı program ve kesinleĢen finansman sonuçları, aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 
Tablo 9:Finansman Programı Büyüklükleri 

  
2015 yılı 

Kesin 

2016 yılı 

Finansman programı büyüklükleri 
Program 

2016 yılı kesin Ġlk  Son durum  durum 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
I-Yaratılan fonlar (1+2):                                                                1.797.233  8.328.276   6.833.324     11.332.183  
 1-AyıklanmıĢ dönem kar veya zararı (-) (A+B+C+D+E):   1.797.233  10.360.854   8.474.243       9.333.249  
  A-Dönem karı veya zararı   (-):      541.810      10.162.891    7.318.952       8.934.236  
    -Brüt satıĢlar  (+) 37.112.425 32.632.992 28.443.353 29.694.516 
    - SatıĢ indirimler (-) 10.889 12.214 13.043 14.168 
    - SatıĢların maliyet (-) 34.638.703 22.251.184 20.472.192 21.570.014 
    - Faaliyet giderleri  (-) 105.510 99.472 170.055 113.969 
    - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar    (+) 1.645.317 1.483.763 2.128.436 1.993.302 
    - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 1.576.890 1.122.458 1.688.815 1.225.763 
    - Finansman giderleri    (-) 287.850 7.479 82.120 4.074 
    - OlağandıĢı gelir ve karlar  (+) 229.560 41.273 663.562 1.559.399 
    - OlağandıĢı gider ve zararlar  (-) 1.825.650 502.330 1.490.174 1.384.993 
 B-Görev zararı (tahakkuk eden)    (-)         
 C-Amortisman (cari dönemde ayrılan  (+) 182.702 190.483 192.162 233.785 
 D-KarĢılık giderleri (cari dönemde ayrıla (+) 787.542   954.451 162.230 
 E-Kur farkları  (+) 285.179 7.479 8.678 2.998 
  2-Kanuni yükümlükler:                -        (2.032.578) (1.640.919)      1.998.935  
  - Kurumlar vergisi (önceki dönem)  (-) -  258.417 1.640.919 -  
  - Dönem karının peĢ. öd.ver. ve diğ. yük.(cari dönem) (-) -  2.032.578 -  1.998.935 
  - Mahsup edilen peĢin vergi (önceki dönem)  (+) -  258.417 1.640.919 -  
  - Temettü ödemesi (önceki dönem karından Hazine'ye) (-) -  -  -  -  
  - Temettü stopajı (önceki dönem karından)  (-) -  -  -  -  
  II- Toplam finansman ihtiyacı:                                                   2.305.869 2.269.515   4.297.606  5.243.367 
     -Yatırım 463.102 750.000 750.000 527.625 
     -Stok artıĢı -157.145       (560.420)    (401.992)       (695.089) 
     -Sabit kıymet artıĢı 99.649         (32.067)   3.006.364      4.077.711  
     -Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerdeki sermaye artıĢı 1.900.263     2.112.001       943.234      1.333.120  
 III-Borçlanma gereği (I-II)                                                              508.636      (6.058.761) 2.535.718)    (6.088.817) 
 IV-Net faiz ödemesi:      198.537         (296.591)    (471.888)       (377.435) 
      -Faiz gelirleri    (-) 195.866 296.591 545.330 378.510 
      -Faiz giderleri   (+) 2.671   73.442 1.076 
 V-Faiz dıĢı fazla (bütçe transferleri hariç) (III-IV)                       (310.099)       5.762.170    2.063.830       5.711.382  
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri (tah. veya mah. olunan) (1.240.000)                   -                   -                     -    
      -Sermaye (1.240.000) -  -    
      -Görev zararı         
      -Yardım         
VII-Transferler sonrası faiz dıĢı fazla (VI-V) (1.550.099)       5.762.170    2.063.830       5.711.382     
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Hazine MüsteĢarlığının 18.01.2016 tarih ve 2370 sayılı belirtilen temel hedefler 
ekonomik göstergeler (yıllık ortalama Amerikan Doları 3,0061 TL, ham petrol fiyatı 
39,7 TL, yıllık ortalama TÜFE oranı %7,5) doğrultusunda hazırlanan finansman 
programı tablosu Hazine MüsteĢarlığının 02.06.2016 tarih ve 15795 sayılı yazısında 
gözden geçirilen ekonomik göstergeler esas alınmak suretiyle (yıllık ortalama 
Amerikan Doları 2,9672 TL,  Ham petrol fiyatı 41,8 TL, yıllık ortalama ÜFE oranı 
%5,22) finansman programı tablosu yeniden düzenlenmiĢ ve revize bütçe kapsamında 
kabul edilmiĢtir. Kurumun ilk finansman programında; 2016 yılında 10.162 milyon TL 
kar edileceği, bu tutara 7.479 bin TL kur farklarının ilavesi ve 190.483 bin TL 
amortisman tutarının tenzili sonucu yaratılan fon tutarının 8.328 milyon TL olacağı, bu 
tutardan dönem kârının peĢin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri olan 2.032 milyon 
TL‟nin çıkarılması ile de 2.269 milyon TL finansman ihtiyacı doğacağı, net faiz 
ödemesi olan 296.591 bin TL‟nin tenzili sonucu da 5.762 milyon TL faiz dıĢı 
finansman fazlasının oluĢacağı planlanmıĢtır. Revize edilen programda ise;  
ayıklanmıĢ dönem karının 8.474 milyon TL olacağı, 4.297 milyon TL finansman 
ihtiyacı doğacağı ve 2.063 milyon TL faiz dıĢı fazla oluĢacağı öngörülmüĢtür. 

Kurumun 2016 yılı faaliyetleri 8.934 milyon TL karla sonuçlanmıĢ, bu tutara 
amortisman, kur farkları ve karĢılık giderleri tutarı 399.013 bin TL‟nin ilavesi sonucu 
9.333 milyon TL ayıklanmıĢ dönem karı tutarı oluĢmuĢtur. 

C-Giderler 
2016 yılı giderleri, bir önceki yıl giderleri ilk ve son ödenek durumları itibarıyla 

karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 10:Giderler 

Giderler 

 2015 yılı     2016     

 
GerçekleĢen  

 Ödenek    Ödeneğin 
Son 

durumuna 
göre fark  

Ödeneğe göre 
sapmalar 

 Ġlk durum   Son 
durum  

 
GerçekleĢen  

Ġlk 
duruma 

Son 
duruma 

 Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL  göre % göre % 
1.Ġlk madde ve malzeme giderleri       452.572      432.805      583.466       370.342   (213.124) 14,4) (36,5) 

2.ĠĢçi ücret ve giderleri       423.652      466.193      526.116       469.074     (57.042) 0,6 (10,8) 
3.Memur ve sözleĢmeli personel 
ücret ve giderleri  -         -  - - 

4.DıĢarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler       543.152      705.651      661.283       565.476     (95.807) (19,9) (14,5) 

5.ÇeĢitli giderler         97.580        73.211      276.894       176.716   (100.178) 141,4 (36,2) 

6.Vergi resim ve harçlar       153.677      227.102        29.227         87.654        58.427  (61,4) 199,9 

7.Amortisman ve tükenme payları       182.702      202.936      200.986       233.785        32.799  15,2 16,3 

8.Finansman giderleri       296.200          7.480        74.134           4.074     (70.060) (45,5) (94,5) 

 Toplam    2.149.535   2.115.378   2.352.106    1.907.121   (444.985) (9,8) (18,9) 

Kurumun 2016 yılı giderleri toplam 1.907.121 bin TL‟dir. Yukarıdaki tabloya, 
BTC‟nin 2.497 bin TL, ADK‟nın 2.183 bin TL, TANAP‟ın 119.375 bin TL olmak 
üzere toplam; 124.055 bin TL tutarındaki giderleri dahil edilmiĢtir. BTC, ADK, 
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Hazine MüsteĢarlığının 18.01.2016 tarih ve 2370 sayılı belirtilen temel hedefler 
ekonomik göstergeler (yıllık ortalama Amerikan Doları 3,0061 TL, ham petrol fiyatı 
39,7 TL, yıllık ortalama TÜFE oranı %7,5) doğrultusunda hazırlanan finansman 
programı tablosu Hazine MüsteĢarlığının 02.06.2016 tarih ve 15795 sayılı yazısında 
gözden geçirilen ekonomik göstergeler esas alınmak suretiyle (yıllık ortalama 
Amerikan Doları 2,9672 TL,  Ham petrol fiyatı 41,8 TL, yıllık ortalama ÜFE oranı 
%5,22) finansman programı tablosu yeniden düzenlenmiĢ ve revize bütçe kapsamında 
kabul edilmiĢtir. Kurumun ilk finansman programında; 2016 yılında 10.162 milyon TL 
kar edileceği, bu tutara 7.479 bin TL kur farklarının ilavesi ve 190.483 bin TL 
amortisman tutarının tenzili sonucu yaratılan fon tutarının 8.328 milyon TL olacağı, bu 
tutardan dönem kârının peĢin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri olan 2.032 milyon 
TL‟nin çıkarılması ile de 2.269 milyon TL finansman ihtiyacı doğacağı, net faiz 
ödemesi olan 296.591 bin TL‟nin tenzili sonucu da 5.762 milyon TL faiz dıĢı 
finansman fazlasının oluĢacağı planlanmıĢtır. Revize edilen programda ise;  
ayıklanmıĢ dönem karının 8.474 milyon TL olacağı, 4.297 milyon TL finansman 
ihtiyacı doğacağı ve 2.063 milyon TL faiz dıĢı fazla oluĢacağı öngörülmüĢtür. 

Kurumun 2016 yılı faaliyetleri 8.934 milyon TL karla sonuçlanmıĢ, bu tutara 
amortisman, kur farkları ve karĢılık giderleri tutarı 399.013 bin TL‟nin ilavesi sonucu 
9.333 milyon TL ayıklanmıĢ dönem karı tutarı oluĢmuĢtur. 

C-Giderler 
2016 yılı giderleri, bir önceki yıl giderleri ilk ve son ödenek durumları itibarıyla 

karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 10:Giderler 

Giderler 

 2015 yılı     2016     

 
GerçekleĢen  

 Ödenek    Ödeneğin 
Son 

durumuna 
göre fark  

Ödeneğe göre 
sapmalar 

 Ġlk durum   Son 
durum  

 
GerçekleĢen  

Ġlk 
duruma 

Son 
duruma 

 Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL  göre % göre % 
1.Ġlk madde ve malzeme giderleri       452.572      432.805      583.466       370.342   (213.124) 14,4) (36,5) 

2.ĠĢçi ücret ve giderleri       423.652      466.193      526.116       469.074     (57.042) 0,6 (10,8) 
3.Memur ve sözleĢmeli personel 
ücret ve giderleri  -         -  - - 

4.DıĢarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler       543.152      705.651      661.283       565.476     (95.807) (19,9) (14,5) 

5.ÇeĢitli giderler         97.580        73.211      276.894       176.716   (100.178) 141,4 (36,2) 

6.Vergi resim ve harçlar       153.677      227.102        29.227         87.654        58.427  (61,4) 199,9 

7.Amortisman ve tükenme payları       182.702      202.936      200.986       233.785        32.799  15,2 16,3 

8.Finansman giderleri       296.200          7.480        74.134           4.074     (70.060) (45,5) (94,5) 

 Toplam    2.149.535   2.115.378   2.352.106    1.907.121   (444.985) (9,8) (18,9) 

Kurumun 2016 yılı giderleri toplam 1.907.121 bin TL‟dir. Yukarıdaki tabloya, 
BTC‟nin 2.497 bin TL, ADK‟nın 2.183 bin TL, TANAP‟ın 119.375 bin TL olmak 
üzere toplam; 124.055 bin TL tutarındaki giderleri dahil edilmiĢtir. BTC, ADK, 

 

 
 

 

TANAP hariç, Kurum genel müdürlük merkezi, bölgeler ve iĢletmelerin toplam gideri; 
1.783.065 bin TL‟dir.  Giderler, ana gider grupları itibarıyla aĢağıda özetlenmiĢtir. 

Ġlk madde ve malzeme giderleri: 
2016 yılında ilk madde ve malzeme giderleri 370.342 bin TL olmuĢtur. Geçen 

yıla göre bu gider grubu %18 oranında azalmıĢtır. Cari yıl ilk madde ve malzeme 
giderlerinin %73,9‟u genel müdürlük ve bölge müdürlükleri ile iĢletmelere ait olup, 
%26,1‟lik kısım ise, boru hattı projeleri (BTC, TANAP, ADK) ile irtibatlıdır. 

ĠĢçi ücret ve giderleri: 
Personel iĢçilik giderleri, kapsam içi aylık ücretli personel giderleri, özel 

güvenlik aylık ücretleri, eğitim ve staj giderleri, yolluklar,  BTC, ADK, TANAP 
personel giderleri vb. her türlü personel giderlerinin toplamı, 469.074 bin TL olmuĢtur. 
Geçen yıla göre toplam personel harcamaları %10 artmıĢtır. Cari yılda BTC‟nin 2.021 
bin TL, ADK‟nın gideri 1.287 bin TL, TANAP‟ın 21.643 bin TL personel gideri 
olmuĢtur. Raporun idari bünye kısmında, Kurumun daimi personeli ve yönetim kurulu 
personel harcamalarına (yolluklar, BTC, ADK, TANAP personel giderleri hariç)  daha 
geniĢ yer verilmiĢtir.   

DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri: 
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin toplamı 565.476 bin TL olup, 

geçen yıla göre %4,1 oranında artmıĢtır. Bu harcamaların; %45,2‟si Genel Müdürlük, 
%54,8‟i Doğal Gaz Bölge Müdürlüğü, Ceyhan Ham Petrol Bölge Müdürlüğü, LNG 
ĠĢletme Müdürlüğü ile BTC, ADK, TANAP tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. BTC, 
ADK, TANAP ile ilgili dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gider toplamı 1.126 bin 
TL‟dir.  

ÇeĢitli giderler: 
2016 yılı çeĢitli giderleri, geçen yıl çeĢitli giderleri ile karĢılaĢtırmalı olarak 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 11:ÇeĢitli giderler 

                     ÇeĢitli giderler 2015 2016 Fark ArtıĢ/ 
Bin TL Bin TL Bin TL AzalıĢ % 

 -Yolluk ve seyahat giderleri 11.966 11.300 (666) (6) 
 -Kira giderleri 4.952 6.911 1.959 40 
 -Sigorta giderleri 29.110 62.947 33.837 116 
-Sergi,fuar,konferans,reklam ve tanıtım gid. 587 625 38 6 
-Eğitim,kültür,yayın ve spor giderleri 4.310 4.240 (70) (2) 
-Misafir ağırlama ve temsil giderleri 699 726 27 4 
-Mevzuat gereği katılım payları ve aidatlar 22.364 19.359 (3.005) (13) 
-Tasdik,tescil ve adli giderleri 9.267 11.758 2.491 27 
-Havale ve komisyon giderleri 504 592 88 17 
-Diğer çeĢitli giderler 548 78 (470) (86) 
-KamulaĢtırma arazı geçiĢ bedeli 13.273 58.180 44.907 338 

Toplam 97.580 176.716 79.136 442 
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ÇeĢitli giderler toplamı, 176.716 bin TL olup, geçen yıla göre %81,1 oranında 
artmıĢtır. ÇeĢitli giderlerin %20,3‟ü Genel Müdürlükle, %60‟ı Bölge Müdürlükleri ve 
ĠĢletme Müdürlükleri,  %1‟i BTC, ADK, TANAP ile irtibatlıdır. ÇeĢitli giderlerin 
%35,6‟sı sigorta giderlerine, %32,9‟u kamulaĢtırma arazı geçiĢ bedeline, %11‟i 
mevzuat gereği katılım payları ve aidatlara, %6,4‟ü yolluk ve seyahat gideri, %6,7‟si 
tasdik, tescil, lisans ve adli giderlere, %3,9‟u kira giderlerine aittir.  

D-Tedarik ĠĢleri 
Tedarik iĢlerine iliĢkin hukuki dayanak ve uygulama esasları aĢağıda 

özetlenmiĢtir.  
Kurum 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa 

tabi olup, tedarik ve yapım iĢleri bu kanun kapsamında yürütülmektedir. 4734 sayılı 
Kanunun geçici 4‟üncü maddesinin son fıkrası, 4964 Sayılı Kanunun 40‟ıncı 
maddesiyle değiĢtirilerek; bu fıkradan sonra gelmek üzere; “Bu Kanunun 3‟üncü 
maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluĢların talebi üzerine 
Kurum tarafından belirlenir. Enerji, su, ulaĢtırma ve telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösteren teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye 
kadar bu Kanunun 3‟üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamına yer 
almayan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine 
tabi olurlar.” fıkraları getirilmiĢtir. Kamu kurum ve kuruluĢlarının 4734 sayılı Kamu 
Ġhale Kanunu‟nun 3‟üncü maddesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları, (ceza ve 
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. Kamu ihale 
kurumunun 24.10.2003 tarih ve 15596 sayılı yazısı ile kabul edilen BOTAġ‟ın istisna 
kapsamındaki mal ve hizmet alımları, BOTAġ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine 
göre yapılmaktadır.  

Kurum iĢletme ve yatırım faaliyetleri için gerekli olan ilk madde ve malzeme ve 
ekipmanlarının yurt içinden ve yurt dıĢından satın alınması, bu malzemelerin ilgili 
yerlere taĢınması, sigortalanması ve yurt dıĢından satın alınmıĢ olanların gümrük 
iĢlemleri, stok ve stok yönetimi ile makine ve teçhizatın bakım onarımlarının 
yaptırılması gibi tedarik kapsamındaki iĢleri 2016 yılında; Yönetim Kurulunun 
28.05.2013 tarih ve 2013/20-116 sayı ile 28.07.2015 tarih ve 2015/17-145 sayılı 
kararları doğrultusundaki merkez ve taĢra teĢkilatı yetki limitleri tablosu 
doğrultusunda yürütülmüĢtür. Cari yılda merkezdeki daire baĢkanlıklarının tüm mal, 
hizmet ve yapım ihtiyaçları ile taĢra teĢkilatındaki bölge ve iĢletme müdürlüklerinin 
yetki limitlerini aĢan mal ve hizmet alımları ihtiyaçları Destek Hizmetleri Dairesi ile 
Mühendislik ve SözleĢmeler Dairesi tarafından yürütülmüĢtür.  

Kamu Ġhale Kurumu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun “EĢik değerler ve 
parasal limitlerin güncellenmesi” baĢlıklı 67. maddesine göre, Kanunun “Ġstisnalar” 
baĢlıklı 3. maddesinin (g) bendine giren mal ve hizmet alımının eĢik değerlerini her yıl 
yeniden tespit etmektedir. 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2015/1 sayılı Kamu Ġhale Tebliğinin 1. maddesinde 01.02.2015 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak eĢik değerler ve parasal limitler yer almıĢ ve 
Kanunun “Ġstisnalar” baĢlıklı 3‟üncü maddesinin (g) bendine giren mal ve hizmet 

42 Sayıştay   



 

 
 

 

ÇeĢitli giderler toplamı, 176.716 bin TL olup, geçen yıla göre %81,1 oranında 
artmıĢtır. ÇeĢitli giderlerin %20,3‟ü Genel Müdürlükle, %60‟ı Bölge Müdürlükleri ve 
ĠĢletme Müdürlükleri,  %1‟i BTC, ADK, TANAP ile irtibatlıdır. ÇeĢitli giderlerin 
%35,6‟sı sigorta giderlerine, %32,9‟u kamulaĢtırma arazı geçiĢ bedeline, %11‟i 
mevzuat gereği katılım payları ve aidatlara, %6,4‟ü yolluk ve seyahat gideri, %6,7‟si 
tasdik, tescil, lisans ve adli giderlere, %3,9‟u kira giderlerine aittir.  

D-Tedarik ĠĢleri 
Tedarik iĢlerine iliĢkin hukuki dayanak ve uygulama esasları aĢağıda 

özetlenmiĢtir.  
Kurum 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa 

tabi olup, tedarik ve yapım iĢleri bu kanun kapsamında yürütülmektedir. 4734 sayılı 
Kanunun geçici 4‟üncü maddesinin son fıkrası, 4964 Sayılı Kanunun 40‟ıncı 
maddesiyle değiĢtirilerek; bu fıkradan sonra gelmek üzere; “Bu Kanunun 3‟üncü 
maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluĢların talebi üzerine 
Kurum tarafından belirlenir. Enerji, su, ulaĢtırma ve telekomünikasyon sektöründe 
faaliyet gösteren teĢebbüs, iĢletme ve Ģirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye 
kadar bu Kanunun 3‟üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamına yer 
almayan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine 
tabi olurlar.” fıkraları getirilmiĢtir. Kamu kurum ve kuruluĢlarının 4734 sayılı Kamu 
Ġhale Kanunu‟nun 3‟üncü maddesi kapsamındaki mal ve hizmet alımları, (ceza ve 
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. Kamu ihale 
kurumunun 24.10.2003 tarih ve 15596 sayılı yazısı ile kabul edilen BOTAġ‟ın istisna 
kapsamındaki mal ve hizmet alımları, BOTAġ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine 
göre yapılmaktadır.  

Kurum iĢletme ve yatırım faaliyetleri için gerekli olan ilk madde ve malzeme ve 
ekipmanlarının yurt içinden ve yurt dıĢından satın alınması, bu malzemelerin ilgili 
yerlere taĢınması, sigortalanması ve yurt dıĢından satın alınmıĢ olanların gümrük 
iĢlemleri, stok ve stok yönetimi ile makine ve teçhizatın bakım onarımlarının 
yaptırılması gibi tedarik kapsamındaki iĢleri 2016 yılında; Yönetim Kurulunun 
28.05.2013 tarih ve 2013/20-116 sayı ile 28.07.2015 tarih ve 2015/17-145 sayılı 
kararları doğrultusundaki merkez ve taĢra teĢkilatı yetki limitleri tablosu 
doğrultusunda yürütülmüĢtür. Cari yılda merkezdeki daire baĢkanlıklarının tüm mal, 
hizmet ve yapım ihtiyaçları ile taĢra teĢkilatındaki bölge ve iĢletme müdürlüklerinin 
yetki limitlerini aĢan mal ve hizmet alımları ihtiyaçları Destek Hizmetleri Dairesi ile 
Mühendislik ve SözleĢmeler Dairesi tarafından yürütülmüĢtür.  

Kamu Ġhale Kurumu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun “EĢik değerler ve 
parasal limitlerin güncellenmesi” baĢlıklı 67. maddesine göre, Kanunun “Ġstisnalar” 
baĢlıklı 3. maddesinin (g) bendine giren mal ve hizmet alımının eĢik değerlerini her yıl 
yeniden tespit etmektedir. 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2015/1 sayılı Kamu Ġhale Tebliğinin 1. maddesinde 01.02.2015 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak eĢik değerler ve parasal limitler yer almıĢ ve 
Kanunun “Ġstisnalar” baĢlıklı 3‟üncü maddesinin (g) bendine giren mal ve hizmet 

 

 
 

 

alımının eĢik değeri 7.726.990 TL olarak tespit edilmiĢtir. Ayrıca, 29.01.2016 tarih ve 
29608 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/1 sayılı Kamu Ġhale Tebliğinin 3. 
maddesinde 01.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak eĢik 
değerler ve parasal limitler yer almıĢ ve Kanunun “Ġstisnalar” baĢlıklı 3‟üncü 
maddesinin (g) bendine giren mal ve hizmet alımının eĢik değeri 8.168.201 TL olarak 
tespit edilmiĢtir. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3‟üncü maddesinin (g) istisna bendinde yer 
alan parasal limit, 4734 sayılı Kanunun 3‟üncü maddesinin (m) bendinde yer alan, 
“Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) tarafından ithalat yoluyla yapılacak 
spot sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz (LNG) alımları”nda uygulanmamaktadır. Kamu Ġhale 
Kanunun 3‟üncü maddesinde yapılan değiĢiklik, 09.07.2008 tarih ve 57824 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu değiĢikle Boru Hatları ile Petrol 
TaĢıma A.ġ. (BOTAġ) tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaĢtırılmıĢ doğal 
gaz (LNG) alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmıĢtır.  

BOTAġ Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin “Yetki limitlerinin tespiti, 
limitlerin aĢılması ve yetki limiti” baĢlıklı yedinci maddesi uyarınca, 28.07.2015 tarih 
ve 2015/17-145 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, genel müdüre 20 milyon TL, genel 
müdür yardımcısına 10 milyon TL, ilgili daire baĢkanına 5 milyon TL, ilgili daire 
baĢkan yardımcıları ve iĢletme müdürüne 2 milyon TL, bağlı Ģube müdürüne 400 bin 
TL yetki limiti belirlenmiĢtir.  

1-Alımlar: 
Kurum tarafından yapılan malzeme alımları, alım planı doğrultusunda 

yapılmakta ve stok hesaplarında gösterilmektedir. Stoklardan çıkarılarak kullanılan 
malzemeler doğrudan ya da amortisman yoluyla giderleĢtirilmektedir.  

Cari yılda 19.841.348 bin TL tutarında ilk madde ve malzeme alımı yapılmıĢtır. 
Ayrıca 125.986 bin TL tutarındaki hizmet alımları ile birlikte tüm alımların toplamı, 
19.967.334 bin TL olmaktadır.  

2016 yılı ilk madde ve malzeme alımları geçen yıl sonuçlarıyla karĢılaĢtırmalı 
olarak, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Tablo 12:Ġlk Madde ve Malzeme Alımları 
  

GercekleĢen 2015 
2016  

Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre 

sapma %  

  
Proğram ödeneği Son durum 

GercekleĢen 2016 

Alımlar Miktar Ödeme 
Miktar Bin 

SM3 Ödeme Bin 
TL 

  Bin SM3 Bin TL Miktar Ödenek          
Bin TL. 

Miktar Ödenek          
Bin TL. 

1- Kimyevi madde                   
  -Ġç           1.224             3.079             6.113                  -                1.730      (43,82) 
  -DıĢ                -                              -                   -  

Toplam (1)                -            1.224             3.079                 -             6.113                  -                1.730      (43,82) 
2- Akaryakıt ve madeni yağ                   
  -Ġç           9.159          14.715         40.589                 -                9.869     (32,93) 
  -DıĢ          

Toplam (2)                 -            9.159           14.715                -           40.589                 -                9.869      (32,93) 
3- Yedek parça ve muhtelif 
malzeme                   

  -Ġç         16.613           64.238                -           78.743                 -              19.969      (68,91) 
  -DıĢ            3.269                   3.806                -  

Toplam (3)                -          19.881           64.238                -           78.743                 -              23.775     (62,99) 
4- Yedirme                   
  -Ġç           3.913             4.693                -             4.095                  -                4.071      (13,26) 
  -DıĢ          

Toplam (4)               -            3.913                  -          4.693                -             4.095                 -                4.071      (13,26) 
5- Giydirme                   
  -Ġç           5.394                  -             3.516                -             3.234                 -                4.755        35,24  
  -DıĢ          

Toplam (5)                -            5.394                  -            3.516                -             3.234                 -                4.755        35,24  
6- Kırtasiye matbua 
vs.giderler                   

  -Ġç              441                  -                840                -                745                 -                   442      (47,34) 
  -DıĢ          

Toplam (6)               -                441               -                   
840                -                745                 -                   442      (47,34) 

7- DemirbaĢ ve mefruĢat                   
  -Ġç                62                  -                142                -                174                 -                   105      (26,00) 
  -DıĢ          

Toplam (7)               -                 62                  -                142                -                174                  -                   105      (26,00) 
8- Doğal gaz ve LNG                   
  -Ġç  1.073.777      807.607         338.643     3.711.739       391.514          239.714      (29,21) 
  -DıĢ  (Bin SM3) 40.677.570  32.353.712  40.196.024  20.443.854  36.459.447  15.874.051  37.480.589     19.374.879        (5,23) 

Toplam (8) 41.751.347  33.161.319    20.782.497                 -    19.585.791  37.872.103     19.614.593        (5,62) 
9- Elektrik ve su                   
  -Ġç          65.965           59.859           91.171                 -              75.885       26,77  
  -DıĢ          

Toplam (9)               -          65.965                  -           59.859                -           91.171                 -              75.885       26,77  
10- Diğer                   
  -Ġç                      62.055                  -           12.453                -           29.232                 -            106.123      752,18  
  -DıĢ          

Toplam (10)               -          62.055                  -           12.453                -           29.232                 -       (100,00) 
Ġç Alimlar toplamı  1.073.777      972.432                  -         502.178                -      3.965.836       391.514          462.663        (7,87) 

DıĢ Alimlar toplamı 40.677.570  32.356.981  40.196.024  20.443.854  36.459.447  15.874.051  37.480.589     19.378.685        (5,21) 
Genel toplam 1.751.347  33.329.413    20.946.032                -    19.839.887  37.872.103     19.841.348        (5,27) 

Verilen SipariĢ Avansları         27.833                      15.534    
Ġhale Yoluyla Hizmet 
Alımları          83.497                    125.986    
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2016 yılında ilk madde ve malzeme alımları, geçen yıla göre %40,5 oranında 
azalarak, 19,8 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢ olup, bu alımların 463 milyon TL‟si iç, 
19,4 milyar TL‟si ise dıĢ alımlardan oluĢmaktadır. Ġlk madde ve malzeme alımlarının 
%98,9‟unu doğal gaz ve LNG alımları oluĢturmaktadır. Doğal gaz ve LNG alımlarının 
%98,8‟i dıĢ alımlardan, %1,2‟si iç alımlardan meydana gelmektedir. 

Doğal gaz alımları 2001 yılında yürürlüğe giren 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 
Kanunu ile doğal gaz piyasasında ithalat faaliyeti kapsamına alınmıĢtır. Doğal Gaz 
Piyasası Kanununun 4.4.a maddesine göre doğal gazın ithalat yoluyla temin 
edilmesi ithalat lisansına göre yapılmaktadır. Türkiye‟ye uzun dönemli doğal gaz 
ithalatı, boru hattı vasıtası ile Rusya Federasyonu, Ġran ve Azerbaycan‟dan, LNG 
olarak ise Cezayir ve Nijerya‟dan yapılmaktadır. Bu kapsamda doğal gaz ve LNG 
ithalatı için BOTAġ‟ın ithalatçı olduğu ve halen yürürlükte olan toplam dokuz adet 
(Türkmenistan dahil) uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaĢması mevcut olup, 
her bir anlaĢma için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından BOTAġ‟a Ġthalat 
lisansı verilmektedir.  

Doğal gaz alımlarına iliĢkin karar, BOTAġ Yönetim Kurulu tarafından 
verilmekte olup, doğal gaz alım anlaĢmalarının imzalanması ve yürütümü için Genel 
Müdürlük yetkilendirilmektedir. Mevcut doğal gaz alım anlaĢmalarının ticari 
hususlarının yürütümünden sorumlu birim Doğal Gaz Alım ve Ġhracat Daire 
BaĢkanlığı olup, doğal gaz alımlarında operasyonel faaliyetler boru hattı ile ithalat 
yapılması halinde Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, LNG gemileri ile ithalat 
yapılması halinde LNG ĠĢletme Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 

Doğal gaz ithalatına iliĢkin alım satım anlaĢmaları BOTAġ ve satıcı Ģirket 
arasında müzakere edilmekte ve hükümleri bu çerçevede oluĢturulmaktadır. Ticari bir 
husus olan fiyat tespitine iliĢkin konular da bu anlaĢmaların bir parçası olup, BOTAġ 
ve satıcı Ģirket arasında yürütülen müzakereler kapsamında belirlenerek hüküm altına 
alınmaktadır. Nitekim, doğal gaz alımına iliĢkin ülkeler arasında imzalanan 
Hükümetler arası anlaĢmalarda dahi ticari bir husus olan fiyat hükümleri yer 
almamakta, alım fiyatları alıcı ve satıcı Ģirket arasında belirlenmektedir. Ancak 
belirlenen fiyat sabit olmayıp, uluslararası doğal gaz alım satım sözleĢmelerinde de 
olduğu üzere revizyona tabi tutulmaktadır.  

AnlaĢma fiyatları, uluslararası piyasalardaki uygulamaya paralel olarak, ham 
petrol ve petrol ürünlerine bağlı bir formül ile belirlenmekte ve dolayısıyla ham petrol 
fiyatlarındaki değiĢiklikler doğal gaz fiyatlarına da yansımaktadır. AnlaĢma fiyatları 
periyodik revizyona tabidir. Piyasada yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak tarafların 
anlaĢma fiyatında revizyon talep etme hakkı bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı 
ile görevlendirilen BOTAġ‟ın, spot LNG alımlarında fiyat uluslararası spot LNG 
piyasasındaki ve Akdeniz piyasasındaki fiyatlar baz alınarak satıcı Ģirketler ile yapılan 
müzakereler sonucu belirlenmektedir. 

Doğal gaz alım satım anlaĢmalarında fiyatlar her bir çeyrek dönem için geçerli 
olmak üzere 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde ham petrol ve petrol 
ürünlerinin fiyatlarına bağlı olarak yeniden hesaplanmaktadır. Doğal gaz alım satım 
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anlaĢmalarında, periyodik olarak Ģartlara bağlı olmak kaydı ile revize edilebilen tek 
madde fiyat maddesidir. Buna göre, sözü edilen anlaĢmalarda belirli Ģartların 
sağlanması halinde belirli süreler içinde fiyat formülünün revizyonunu düzenleyen 
fiyat revizyon maddeleri yer almaktadır. 

Mevcut Doğal Gaz Ġthalat AnlaĢmaları:  
Mevcut doğal gaz ithalat anlaĢmaları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 13:Mevcut Doğal Gaz Ġthalat AnlaĢmaları  

Rusya Federasyonu ile yapılan doğal gaz alım-satım anlaĢmaları (Rusya 
Fed.Batı Hattı-Rusya Fed.Mavi Akım): 

18.02.1998 tarihinde BOTAġ ile Gazprom export LLC arasında Doğal Gaz 
Alım-Satım AnlaĢması imzalanmıĢtır. 23 yıl süre ile Batı Hattından plato döneminde 
yılda 8 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢmanın süresi 2021 yılı sonunda sona 
erecektir. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde yapılan doğal gaz 
alım-satım sözleĢmelerinin devir ihaleleri sonucunda 01.04.2009 tarihi itibarıyla bu 
anlaĢmanın toplam 4 milyar m3‟lük miktarı özel Ģirketlere devredilmiĢtir. 18.02.1998 
tarihli anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 88,3 milyar 
Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz önüne 
alındığında, 2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 19,7 
milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür. 

BOTAġ ile Gazprom export LLC arasında 15.12.1997 tarihinde Doğal Gaz 
Alım-Satım AnlaĢması imzalanmıĢtır. Karadeniz‟den geçen Mavi Akım Hattından 
yılda 16 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢma kapsamında teslimatlar 2003 
yılında baĢlamıĢ olup, anlaĢmanın süresi 2025 yılı sonunda sona erecektir. 15.12.1997 
tarihli anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 136,8 
milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz 

Mevcut anlaĢmalar Ġmzalanma 
tarihi 

Miktar 

Süresi 
yıl 

ĠĢletmeye alma 
tarihi AnlaĢma bitim tarihi 

Milyar 
Cm3/yıl 
(9000 

Kcal/m3‟e 
baz)  

 
1- Gazprom export LLC (Rusya Fed.Batı) 18.02.1998 4 24 Mart 1998 2021 sonu  
2- Gazprom export LLC (Rusya Fed. Karadeniz-
Mavi Akım) 15.12.1997 16 23 ġubat 2003 2025 sonu  

3- AGSC-Faz I (Azerbaycan) 12.03.2001 6,6 15 Temmuz 2007 Nisan 2021 

4- AGSC-Faz II (Azerbaycan) 25.10.2011 6 15 2018  2033  

5- AGSC-BIL (Azerbaycan) 25.10.2011 0,15 33 Nisan 2013 2046 

6- NIGC (Ġran) 08.08.1996 9,6 25 Aralık 2001 Temmuz  2026 

7- Türkmenistan 21.05.1999 15,6 30 Belirsiz  BaĢlangıçtan sonra 
30 yıl  

8- LNG Sonatrach (Cezayir) 14.04.1988 4,4 25 Ağustos 1994 Ekim 2019 

9- LNG NLNG (Nijerya) 09.11.1999 1,3 22 Kasım 1999 Ekim 2021  
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anlaĢmalarında, periyodik olarak Ģartlara bağlı olmak kaydı ile revize edilebilen tek 
madde fiyat maddesidir. Buna göre, sözü edilen anlaĢmalarda belirli Ģartların 
sağlanması halinde belirli süreler içinde fiyat formülünün revizyonunu düzenleyen 
fiyat revizyon maddeleri yer almaktadır. 

Mevcut Doğal Gaz Ġthalat AnlaĢmaları:  
Mevcut doğal gaz ithalat anlaĢmaları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 13:Mevcut Doğal Gaz Ġthalat AnlaĢmaları  

Rusya Federasyonu ile yapılan doğal gaz alım-satım anlaĢmaları (Rusya 
Fed.Batı Hattı-Rusya Fed.Mavi Akım): 

18.02.1998 tarihinde BOTAġ ile Gazprom export LLC arasında Doğal Gaz 
Alım-Satım AnlaĢması imzalanmıĢtır. 23 yıl süre ile Batı Hattından plato döneminde 
yılda 8 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢmanın süresi 2021 yılı sonunda sona 
erecektir. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde yapılan doğal gaz 
alım-satım sözleĢmelerinin devir ihaleleri sonucunda 01.04.2009 tarihi itibarıyla bu 
anlaĢmanın toplam 4 milyar m3‟lük miktarı özel Ģirketlere devredilmiĢtir. 18.02.1998 
tarihli anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 88,3 milyar 
Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz önüne 
alındığında, 2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 19,7 
milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür. 

BOTAġ ile Gazprom export LLC arasında 15.12.1997 tarihinde Doğal Gaz 
Alım-Satım AnlaĢması imzalanmıĢtır. Karadeniz‟den geçen Mavi Akım Hattından 
yılda 16 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢma kapsamında teslimatlar 2003 
yılında baĢlamıĢ olup, anlaĢmanın süresi 2025 yılı sonunda sona erecektir. 15.12.1997 
tarihli anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 136,8 
milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz 

Mevcut anlaĢmalar Ġmzalanma 
tarihi 

Miktar 

Süresi 
yıl 

ĠĢletmeye alma 
tarihi AnlaĢma bitim tarihi 

Milyar 
Cm3/yıl 
(9000 

Kcal/m3‟e 
baz)  

 
1- Gazprom export LLC (Rusya Fed.Batı) 18.02.1998 4 24 Mart 1998 2021 sonu  
2- Gazprom export LLC (Rusya Fed. Karadeniz-
Mavi Akım) 15.12.1997 16 23 ġubat 2003 2025 sonu  

3- AGSC-Faz I (Azerbaycan) 12.03.2001 6,6 15 Temmuz 2007 Nisan 2021 

4- AGSC-Faz II (Azerbaycan) 25.10.2011 6 15 2018  2033  

5- AGSC-BIL (Azerbaycan) 25.10.2011 0,15 33 Nisan 2013 2046 

6- NIGC (Ġran) 08.08.1996 9,6 25 Aralık 2001 Temmuz  2026 

7- Türkmenistan 21.05.1999 15,6 30 Belirsiz  BaĢlangıçtan sonra 
30 yıl  

8- LNG Sonatrach (Cezayir) 14.04.1988 4,4 25 Ağustos 1994 Ekim 2019 

9- LNG NLNG (Nijerya) 09.11.1999 1,3 22 Kasım 1999 Ekim 2021  

 

 
 

 

önüne alındığında, 2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 
141,6 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür. AnlaĢma çerçevesinde doğal 
gaz teslimatlarının ölçümleri Samsun Durusu ölçüm istasyonunda yapılmaktadır. 
Gazprom export LLC Ģirketi, Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattından güvenli taĢımayı 
sağlamaya yönelik teknik güvenlik gerekçeleri ile Durusu Ölçüm Ġstasyonu‟nun boru 
hattıyla bağlantılı kısmının modernizasyonunu talep etmiĢ olup, bu hususta anlaĢma 
sağlanmıĢtır. Konu ile ilgili olarak Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile 
Gazprom arasında toplantılar devam etmektedir. Modernizasyon Gazprom Export 
tarafından yapılacak olup, iĢe ne zaman baĢlanacağı konusunda Gazprom Export‟tan 
haber beklenmektedir. 

Azerbaycan Ġle Yapılan Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢmaları (Faz I, Faz II, 
BIL)  

12.03.2001 tarihli Hükümetlerarası AnlaĢma çerçevesinde, BOTAġ ile 
Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC) arasında 12.03.2001 tarihinde Doğal Gaz 
Alım-Satım AnlaĢması (ġah Deniz Faz-1) imzalanmıĢtır. 15 yıl süre ile plato 
döneminde yılda 6,6 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢma kapsamında 
teslimatlar 2007 yılında baĢlamıĢ olup, anlaĢmanın süresi 16.04.2021 tarihinde sona 
erecektir. AnlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 44,6 
milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz 
önüne alındığında, 2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 
27,8 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür.  

25.10.2011 tarihli Hükümetlerarası AnlaĢma çerçevesinde BOTAġ ile AGSC 
arasında 25.10.2011 tarihli Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması (ġah Deniz Faz-2) 
imzalanmıĢtır. 15 yıl süre ile yılda 6 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢma 
kapsamında teslimatların 2018 yılında baĢlaması öngörülmektedir. AnlaĢmada bulunan 
Yıllık Alım Miktarları göz önüne alındığında, AnlaĢmanın süresi bitimine kadar 
yaklaĢık olarak 82,6 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür.  

25.10.2011 tarihli Hükümetlerarası AnlaĢma çerçevesinde BOTAġ ile AGSC 
arasında BIL tarafından Bakü-Tiflis-Ceyhan ana ihraç ham petrol boru hattı 
iĢletmesinde yakıt gazı olarak kullanılmak üzere BTC Co ile BIL arasında 25 Ekim 
2002 tarihinde imzalanan Tesislerin ĠĢletilmesi AnlaĢmasının sona erme tarihine kadar 
yılda 0,15 milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin doğal gaz alım-satım anlaĢması (BIL 
AnlaĢması) imzalanmıĢtır. AnlaĢma kapsamında teslimatlar 2013 Nisan ayında 
baĢlamıĢ olup anlaĢmanın süresi 2046 yılında sona erecektir. AnlaĢma kapsamında 
2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 836,7 milyon Sm3 doğal gaz alımı 
yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz önüne alındığında, 2017 
yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 4,4 milyar Sm3 doğal 
gaz alımı yapılması mümkündür.  

Ġran Ġle Yapılan Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması:  
08.08.1996 tarihinde BOTAġ ile National Iranian Gas Company (NIGC) 

arasında Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması imzalanmıĢtır. 25 yıl süre ile yılda 9,6 
milyar m3 doğal gaz alımına iliĢkin anlaĢma kapsamında teslimatlar 2001 yılında 
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baĢlamıĢ olup anlaĢmanın süresi 2026 yılı Temmuz ayında sona erecektir. AnlaĢma 
kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 90,4 milyar Sm3 doğal gaz 
alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz önüne alındığında, 
2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 89,9 milyar Sm3 
doğal gaz alımı yapılması mümkündür. Ġran ile ilgili tahkim konusuna, Raporun Ġdari 
bünye ve giderler kısımlarında değinilmiĢtir.  

Türkmenistan ile Yapılan Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması: 
29.10.1998 tarihli Hükümetlerarası AnlaĢma kapsamında BOTAġ ile 

hidrokarbon kaynaklarının kullanımında Türkmenistan Devlet BaĢkanı nezdinde 
yetkili makamlar arasında 21.05.1999 tarihinde doğal gaz alım-satım anlaĢması 
imzalanmıĢtır. BOTAġ‟ın Türkmenistan‟dan doğal gaz ithaline yönelik olarak Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan Ġthalat Lisansı bulunmaktadır. 

30 yıl süre ile 16 milyar Kontrat m3 doğal gaz alımına iliĢkin doğal gazın teslim 
noktası Türkiye-Gürcistan sınırıdır. Türkiye topraklarında Türkiye-Gürcistan sınırına 
kadar yapılacak olan doğal gaz boru hattının yapım ve iĢletim sorumluluğu BOTAġ‟a 
ait olup, Türkmenistan topraklarından baĢlayarak Türkiye - Gürcistan sınırına kadar 
yapılacak olan doğal gaz boru hattının (Hazar GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı) yapım ve 
iĢletim sorumluluğu ise Türkmenistan tarafına aittir. Hazar Denizinin hukuki statü 
sorunu nedeniyle anlaĢmazlık devam etmektedir. BOTAġ tarafından Türkmenistan 
yetkili makamına gönderilen 03.11.2000, 18.01.2001, 09.04.2001, 03.08.2001 ve 
08.02.2002 tarihli yazılar ile iĢletme anlaĢmasına yönelik görüĢmelerin baĢlatılması 
talep edilmiĢ ve Hazar GeçiĢli Boru Hattı Projesindeki geliĢmelerin BOTAġ‟a 
bildirilmesi istenmiĢ ise de, yazılara herhangi bir cevap alınamamıĢ ve iĢletme 
anlaĢması imzalanamamıĢtır. Türkmenistan ile görüĢmeler Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı baĢkanlığında yürütülmekte olup, denetim tarihi itibarıyla, Hazar Denizinin 
hukuki statü sorununun devam etmesi nedeniyle, BOTAġ ile 21.05.1999 tarihinde 
imzalanan Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması kapsamında teslimatlara 
baĢlanamamıĢtır.  

SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz (LNG) Ġthalat AnlaĢmaları (Cezayir, Nijerya) 
Cezayir Ġle Yapılan LNG Alım-Satım AnlaĢması:  

14.04.1988 tarihinde BOTAġ ile SONATRACH arasında LNG Alım-Satım 
AnlaĢması imzalanmıĢtır. 20 yıl süre ile yılda 4,4 milyar m3 doğal gaz eĢ değeri LNG 
alımına iliĢkin anlaĢma kapsamında LNG teslimatları, Marmara Ereğlisi LNG Ġthal 
Terminalinin 13.08.1994 tarihinde iĢletmeye alınmasının ardından baĢlamıĢ olup, 
anlaĢmanın süresi 25.08.2014 tarihinde imzalanan zeyilname ile 5 yıl süre ile 
uzatılmıĢtır. 14.04.1988 tarihli anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık 
olarak toplam 81,2 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık 
Alım Miktarları göz önüne alındığında, 2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar 
yaklaĢık olarak ilave 12 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür.   

Nijerya ile Yapılan LNG Alım-Satım AnlaĢması:  
09.11.1999 tarihinde BOTAġ ile NLNG Ltd. arasında LNG Alım-Satım 
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baĢlamıĢ olup anlaĢmanın süresi 2026 yılı Temmuz ayında sona erecektir. AnlaĢma 
kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 90,4 milyar Sm3 doğal gaz 
alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz önüne alındığında, 
2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 89,9 milyar Sm3 
doğal gaz alımı yapılması mümkündür. Ġran ile ilgili tahkim konusuna, Raporun Ġdari 
bünye ve giderler kısımlarında değinilmiĢtir.  

Türkmenistan ile Yapılan Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması: 
29.10.1998 tarihli Hükümetlerarası AnlaĢma kapsamında BOTAġ ile 

hidrokarbon kaynaklarının kullanımında Türkmenistan Devlet BaĢkanı nezdinde 
yetkili makamlar arasında 21.05.1999 tarihinde doğal gaz alım-satım anlaĢması 
imzalanmıĢtır. BOTAġ‟ın Türkmenistan‟dan doğal gaz ithaline yönelik olarak Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan Ġthalat Lisansı bulunmaktadır. 

30 yıl süre ile 16 milyar Kontrat m3 doğal gaz alımına iliĢkin doğal gazın teslim 
noktası Türkiye-Gürcistan sınırıdır. Türkiye topraklarında Türkiye-Gürcistan sınırına 
kadar yapılacak olan doğal gaz boru hattının yapım ve iĢletim sorumluluğu BOTAġ‟a 
ait olup, Türkmenistan topraklarından baĢlayarak Türkiye - Gürcistan sınırına kadar 
yapılacak olan doğal gaz boru hattının (Hazar GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı) yapım ve 
iĢletim sorumluluğu ise Türkmenistan tarafına aittir. Hazar Denizinin hukuki statü 
sorunu nedeniyle anlaĢmazlık devam etmektedir. BOTAġ tarafından Türkmenistan 
yetkili makamına gönderilen 03.11.2000, 18.01.2001, 09.04.2001, 03.08.2001 ve 
08.02.2002 tarihli yazılar ile iĢletme anlaĢmasına yönelik görüĢmelerin baĢlatılması 
talep edilmiĢ ve Hazar GeçiĢli Boru Hattı Projesindeki geliĢmelerin BOTAġ‟a 
bildirilmesi istenmiĢ ise de, yazılara herhangi bir cevap alınamamıĢ ve iĢletme 
anlaĢması imzalanamamıĢtır. Türkmenistan ile görüĢmeler Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı baĢkanlığında yürütülmekte olup, denetim tarihi itibarıyla, Hazar Denizinin 
hukuki statü sorununun devam etmesi nedeniyle, BOTAġ ile 21.05.1999 tarihinde 
imzalanan Doğal Gaz Alım-Satım AnlaĢması kapsamında teslimatlara 
baĢlanamamıĢtır.  

SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz (LNG) Ġthalat AnlaĢmaları (Cezayir, Nijerya) 
Cezayir Ġle Yapılan LNG Alım-Satım AnlaĢması:  

14.04.1988 tarihinde BOTAġ ile SONATRACH arasında LNG Alım-Satım 
AnlaĢması imzalanmıĢtır. 20 yıl süre ile yılda 4,4 milyar m3 doğal gaz eĢ değeri LNG 
alımına iliĢkin anlaĢma kapsamında LNG teslimatları, Marmara Ereğlisi LNG Ġthal 
Terminalinin 13.08.1994 tarihinde iĢletmeye alınmasının ardından baĢlamıĢ olup, 
anlaĢmanın süresi 25.08.2014 tarihinde imzalanan zeyilname ile 5 yıl süre ile 
uzatılmıĢtır. 14.04.1988 tarihli anlaĢma kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık 
olarak toplam 81,2 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık 
Alım Miktarları göz önüne alındığında, 2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar 
yaklaĢık olarak ilave 12 milyar Sm3 doğal gaz alımı yapılması mümkündür.   

Nijerya ile Yapılan LNG Alım-Satım AnlaĢması:  
09.11.1999 tarihinde BOTAġ ile NLNG Ltd. arasında LNG Alım-Satım 

 

 
 

 

AnlaĢması imzalanmıĢtır. 22 yıl süre ile yılda 1,3 milyar m3 doğal gaz eĢ değeri LNG 
alımına iliĢkin AnlaĢma kapsamında LNG teslimatları, 1999 Kasım ayında baĢlamıĢ 
olup, anlaĢmanın süresi 2021 Ekim ayında sona erecektir. 09.11.1999 tarihli anlaĢma 
kapsamında 2016 yılı sonuna kadar yaklaĢık olarak toplam 19,9 milyar Sm3 doğal gaz 
alımı yapılmıĢtır. AnlaĢmada bulunan Yıllık Alım Miktarları göz önüne alındığında, 
2017 yılı baĢından anlaĢmanın bitimine kadar yaklaĢık olarak ilave 6,6 milyar Sm3 
doğal gaz alımı yapılması mümkündür.  

Doğal Gaz Alımları: 
2016 yılı doğal gaz ve LNG alımlarının ayrıntısı, 2015 yılı sonuçlarıyla birlikte 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 14:2016 Doğal gaz ve LNG alımları 

Doğal Gaz ile LNG'nin   2015 yılı   2016 yılı   Alım 
Miktar 

Oranı % Alımları  Miktar Bin 
sm3  

 Tutar Bin 
TL  

 Miktar Bin 
sm3  

 Tutar Bin 
TL  

1-Yurt dıĢı:           
Gazexport - Rusya (5-6) 3.795.781  3.035.147  3.151.387    1.591.194             8  
Gazexport (Mavi Akım) - Rusya 15.429.606 12.297.034  12.845.548    6.541.667           34  

Rusya toplamı 19.225.386 15.332.181 15.996.935 8.132.861          42  
Azerbaycan 6.021.211 4.189.301 6.332.405 2.466.311          17  
Ġran   7.826.373    6.888.432     7.704.546     4.126.223           20  
Azerbaycan Bil      147.460        23.934         147.460          26.363             0  
Doğal gaz toplamı 33.220.430  26.433.848    30.181.347    14.751.759           80  

Nijerya - LNG    1.240.320       982.444         686.919       413.090             2  
Cezayir - LNG   3.993.130    3.208.949     4.116.103    2.553.555           11  
Lng Spot        1.872.007     1.246.925             5  
Egegaz Aliaga Spot    2.223.685   1.728.471         532.732       335.801             1  
Etki (FSRU) Spot Ege gaz               90.168          73.749             0  

Ege Gaz üretim ve LNG toplamı    7.457.135    5.919.864      7.297.929    4.623.120           19  
Alım protokol fatura miktarı ile EBT 
giriĢ tahsisat farkı                 5              1.313      

Yurt DıĢı Toplam (1) 40.677.570  32.353.712    37.480.589    19.374.879           99  
2-Yurt içi:                   -    
ġid Hükümleri Gereği BotaĢ Ġletim 
Tarafından Alınan Gaz      357.727       269.095         391.514       239.714             1 

Yurtiçi Firma Spot Boru Gaz Alımı       716.050      538.512        

Yurt içi Toplam(2)   1.073.777      807.607        391.514       239.714             1  
Genel Toplam   (1+2) 41.751.347  33.161.318   37.872.103    19.614.593         100  

Silivri Depodan Alım   1.998.475  1.677.687      2.081.279    1.265.262    
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Cari yılda yurt dıĢından 14.752 milyon TL tutarında, 30.181 milyon Sm3 doğal 
gaz alınmıĢtır. Alım miktarının %53‟ü Rusya‟dan, %26‟sı Ġran‟dan, %21‟i  
Azerbaycan‟dan gerçekleĢmiĢtir. Geçen yıla göre doğal gaz alımları miktar itibarıyla 
%9 oranında azalırken, tutar itibarıyla ise, %44 oranında azalmıĢtır. Cari yılda toplam 
4.623 milyon TL tutarında, 7.298 milyon sm3 SDG (LNG) alınmıĢtır. LNG alım 
miktarının %9,4‟ü Nijerya‟dan, %56,4‟ü Cezayir‟den, %34,2‟si Egegaz ve spot 
piyasadan yapılmıĢtır. Geçen yıla göre LNG alımları miktar olarak  %2 oranında 
azalmıĢ, tutar olarak %22 oranında azalmıĢtır. Ayrıca Silivri depolarından 1.265 
milyon Sm3 doğal gaz alınmıĢtır. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinde; “...Ticari 
gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz..” ve 7 nci 
maddesinde; “ Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas 
bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.  Doğal gaz 
alım Satım anlaĢmaları 20-25 yıllık uzun dönemli uluslararası iliĢkiler açısından 
ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olup,  bu anlaĢmaların hükümleri ticari 
gizlilik içermektedir. SözleĢmelerdeki gizlilik maddesine aykırı durumların, alıcının 
veya satıcının üçüncü Ģahıslarla taraf olduğu diğer anlaĢmalar açısından da ticari 
sıkıntılar yaratması söz konusudur. Belirtilen nedenlerden dolayı, doğal gazın ağırlıklı 
ortalama alım fiyatlarına Raporda yer verilmemiĢtir. 2014 yılının son aylarında petrol 
fiyatlarının düĢmeye baĢlaması ile birlikte, son 6 ve 9 aylık petrol ve petrol ürünü 
fiyatlarına endeksli uzun dönemli doğal gaz alım anlaĢmaları kapsamındaki fiyatlar da 
düĢme eğilimi sürecine girildiği izlenmiĢtir.  

BOTAġ tarafından Ġran/NIGC firması aleyhine fiyat revizyonuna iliĢkin olarak 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) nezdinde tahkim baĢvurusunda bulunulmuĢ olup 
Hakem Heyeti tarafından BOTAġ‟ın fiyat indirimi talebi haklı bulunmuĢ ve anlaĢma 
fiyatında 19 Mart 2012 tarihinden geçerli olacak Ģekilde indirim uygulanmasına karar 
verilmiĢtir.  

Diğer taraftan, Cezayir LNG Alım Satım AnlaĢması kapsamında 01 Ekim 2015 
tarihinden itibaren geçerli olacak Ģekilde, BOTAġ tarafından, anlaĢma fiyatının 
düĢürülmesine yönelik, SONATRACH firması tarafından da anlaĢma fiyatının 
yükseltilmesine yönelik fiyat revizyon talep yazıları karĢılıklı olarak gönderilmiĢ olup, 
gelinen aĢamada BOTAġ‟ın talebi doğrultusunda anlaĢma fiyatının düĢürülmesine 
yönelik mutabakata varılmıĢ ancak ilgili zeyilname henüz imzalanmamıĢtır. 

En düĢük alım fiyatı Azerbaycan BIL fiyatıdır.  
BOTAġ ile Rusya Gazprom export LLC arasında mevcut 18.02.1998 ve 

15.12.1997 tarihli iki Doğal Gaz Alım ve Satım AnlaĢması kapsamında, tarafların fiyat 
yenileme hakkı bulunmakta olup, BOTAġ tarafından anlaĢma hükümleri 
doğrultusunda, fiyat indirimine iliĢkin revizyon talebinde bulunulmuĢ ancak 
mutabakata varılamaması üzerine, 27 Ekim 2015 tarihinde BOTAġ tarafından 
Gazprom export LLC‟ye tahkim bildirimi yapılmıĢtır. Tahkim süreci devam 
etmektedir. Devam eden Tahkim sürecine ilave olarak Gazprom export LLC Ģirketi de 
29 Aralık 2016 tarihinde fiyat artırımına iliĢkin olarak revizyon talebinde bulunmuĢtur. 
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Cari yılda yurt dıĢından 14.752 milyon TL tutarında, 30.181 milyon Sm3 doğal 
gaz alınmıĢtır. Alım miktarının %53‟ü Rusya‟dan, %26‟sı Ġran‟dan, %21‟i  
Azerbaycan‟dan gerçekleĢmiĢtir. Geçen yıla göre doğal gaz alımları miktar itibarıyla 
%9 oranında azalırken, tutar itibarıyla ise, %44 oranında azalmıĢtır. Cari yılda toplam 
4.623 milyon TL tutarında, 7.298 milyon sm3 SDG (LNG) alınmıĢtır. LNG alım 
miktarının %9,4‟ü Nijerya‟dan, %56,4‟ü Cezayir‟den, %34,2‟si Egegaz ve spot 
piyasadan yapılmıĢtır. Geçen yıla göre LNG alımları miktar olarak  %2 oranında 
azalmıĢ, tutar olarak %22 oranında azalmıĢtır. Ayrıca Silivri depolarından 1.265 
milyon Sm3 doğal gaz alınmıĢtır. 

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinde; “...Ticari 
gizliliği olan bilgiler Kurum hariç üçüncü taraflara açıklanamaz..” ve 7 nci 
maddesinde; “ Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren taraflar ticari yönden hassas 
bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.  Doğal gaz 
alım Satım anlaĢmaları 20-25 yıllık uzun dönemli uluslararası iliĢkiler açısından 
ekonomik ve siyasi etkileri olan ticari akitler olup,  bu anlaĢmaların hükümleri ticari 
gizlilik içermektedir. SözleĢmelerdeki gizlilik maddesine aykırı durumların, alıcının 
veya satıcının üçüncü Ģahıslarla taraf olduğu diğer anlaĢmalar açısından da ticari 
sıkıntılar yaratması söz konusudur. Belirtilen nedenlerden dolayı, doğal gazın ağırlıklı 
ortalama alım fiyatlarına Raporda yer verilmemiĢtir. 2014 yılının son aylarında petrol 
fiyatlarının düĢmeye baĢlaması ile birlikte, son 6 ve 9 aylık petrol ve petrol ürünü 
fiyatlarına endeksli uzun dönemli doğal gaz alım anlaĢmaları kapsamındaki fiyatlar da 
düĢme eğilimi sürecine girildiği izlenmiĢtir.  

BOTAġ tarafından Ġran/NIGC firması aleyhine fiyat revizyonuna iliĢkin olarak 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) nezdinde tahkim baĢvurusunda bulunulmuĢ olup 
Hakem Heyeti tarafından BOTAġ‟ın fiyat indirimi talebi haklı bulunmuĢ ve anlaĢma 
fiyatında 19 Mart 2012 tarihinden geçerli olacak Ģekilde indirim uygulanmasına karar 
verilmiĢtir.  

Diğer taraftan, Cezayir LNG Alım Satım AnlaĢması kapsamında 01 Ekim 2015 
tarihinden itibaren geçerli olacak Ģekilde, BOTAġ tarafından, anlaĢma fiyatının 
düĢürülmesine yönelik, SONATRACH firması tarafından da anlaĢma fiyatının 
yükseltilmesine yönelik fiyat revizyon talep yazıları karĢılıklı olarak gönderilmiĢ olup, 
gelinen aĢamada BOTAġ‟ın talebi doğrultusunda anlaĢma fiyatının düĢürülmesine 
yönelik mutabakata varılmıĢ ancak ilgili zeyilname henüz imzalanmamıĢtır. 

En düĢük alım fiyatı Azerbaycan BIL fiyatıdır.  
BOTAġ ile Rusya Gazprom export LLC arasında mevcut 18.02.1998 ve 

15.12.1997 tarihli iki Doğal Gaz Alım ve Satım AnlaĢması kapsamında, tarafların fiyat 
yenileme hakkı bulunmakta olup, BOTAġ tarafından anlaĢma hükümleri 
doğrultusunda, fiyat indirimine iliĢkin revizyon talebinde bulunulmuĢ ancak 
mutabakata varılamaması üzerine, 27 Ekim 2015 tarihinde BOTAġ tarafından 
Gazprom export LLC‟ye tahkim bildirimi yapılmıĢtır. Tahkim süreci devam 
etmektedir. Devam eden Tahkim sürecine ilave olarak Gazprom export LLC Ģirketi de 
29 Aralık 2016 tarihinde fiyat artırımına iliĢkin olarak revizyon talebinde bulunmuĢtur. 

 

 
 

 

Artan enerji ihtiyacına karĢılık doğal gaz kullanan enerji santrallerinin artıĢı, 
hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, hava muhalefeti 
nedeniyle LNG gemilerinin gecikmesi, yurtdıĢı arz kaynaklarından yapılan eksik 
teslimatlar ile bunlara arızalar nedeniyle oluĢabilen kompresör bakım-onarımları da 
eklendiğinde özellikle kıĢ dönemlerinde arz güvenliği konusunda zor dönemler 
yaĢanmaktadır. 

KıĢ aylarında hava koĢullarına bağlı olarak doğal gaz tüketimi artmakta, buna 
karĢılık gaz arzında sıkıntı ile karĢılaĢılabilmektedir. Arz güvenliğinin sağlanmasında 
temel unsurlar; kaynak ve güzergah çeĢitliliği, yeterli kapasitede ve etkin bir iletim 
sisteminin varlığıdır. Doğal gazın kesintisiz bir Ģekilde tüketicilere ulaĢtırılmasıyla 
alakalı olarak; bir taraftan doğal gaz iletim ve depolama altyapısının geliĢtirilmesi, 
diğer taraftan doğal gaz arz güvenliği kapsamında kaynak ve güzergah çeĢitliliği 
sağlanması önem arz etmektedir. 

Bakanlar Kurulu‟nun 21 Mart 2016 tarih ve 2016/8670 sayılı  “Doğal Gaz Arz 
Güvenliğinin Sağlanması ve Kaynak ÇeĢitliliğinin Artırılması Amacıyla BOTAġ 
Genel Müdürlüğü‟nün Görevlendirilmesine ĠliĢkin Kararı” ile; BOTAġ mevcut 
sözleĢmeleri kapsamına ilave olarak, LNG alım satım anlaĢmaları ile ihtiyaç 
duyulacak miktarda LNG ithal edilmesi, LNG terminallerinden azami 10 (on) yıl süre 
ile ihtiyaç duyulan hizmetin alınması, Yüzer LNG Depolama ve GazlaĢtırma Ünitesi 
(Floating Storage and Regasification Unit-“FSRU”) temini, çalıĢtırılması, iĢletilmesi, 
kiralanması ve benzeri tüm faaliyetlerin ifası ile FSRU‟nun ulusal doğal gaz iletim 
sistemine bağlantısı için gerekli olan yatırımların ve sair gerekli iĢ ve iĢlemlerin 
yapılması hususlarında 31 Aralık 2016 tarihine kadar görevlendirilmiĢtir. Bu 
kapsamda, 11 Mayıs 2016 tarihinde BOTAġ ile EGE GAZ A.ġ. arasında EGEGAZ 
LNG Terminali‟nden 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren azami beĢ (5) yıl süre ve 
toplamda 12.500.000.000 Sm3 Rezerve Kapasite ve BOTAġ ile ETKĠ Liman 
ĠĢletmeleri Doğalgaz Ġthalat ve Ticaret A.ġ. arasında ETKĠ Yüzer LNG Depolama ve 
GazlaĢtırma Terminali'nden altı (6) yıl süre ile yıllık 2.500.000.000 Sm3 Rezerve 
Kapasite ile hizmet alımlarına iliĢkin Terminal Hizmet SözleĢmeleri imzalanmıĢtır. 

Kuzey Marmara ve Değirmenköyde TPAO‟ya ait kullanılmıĢ doğal gaz 
yatakları doğal gaz depolama konumuna getirilmiĢ, gerçekleĢtirilen proje ile yıllık 
2,840 milyar Std m3 kapasiteli doğal gaz depolama tesisine sahip olunmuĢtur. 1999 
yılında BOTAġ ile TPAO arasında, BOTAġ‟ın doğal gaz arz talep sisteminde ortaya 
çıkan mevsimsel talep dalgalanmalarını regüle edebilmesi amacıyla “Doğal Gaz 
Depolama ve Yeniden Üretim Hizmetleri AnlaĢması” imzalanmıĢtır. AnlaĢma 
kapsamında depolama tesislerinde yıllık 2,1 milyar m3‟lük kapasite BOTAġ‟a tahsis 
edilmiĢtir. AnlaĢma ile TPAO‟ya teslim edilecek doğal gazın, TPAO tarafından Kuzey 
Marmara ve Değirmen Köy doğal gaz sahalarında oluĢturulacak yeraltı gaz 
depolarında depolanması ve bilahare tekrar üretilerek hizmet bedeli karĢılığında 
BOTAġ‟a teslim edilmesi öngörülmüĢtür. Günlük maksimum 20 milyon Sm3‟e kadar 
geri üretim kapasitesi olan tesis, Temmuz 2007 itibarıyla kullanıma açılmıĢtır. Yüksek 
Planlama Kurulu‟nun 20 Mayıs 2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı Kararı çerçevesinde 
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TPAO‟ya ait Doğal Gaz Depolama Tesisleri 01 Eylül 2016 tarihi itibarıyla BOTAġ‟a 
devredilmiĢtir. Bir diğer yer altı depolama projesi ise Tuz gölünün 30–40 km 
güneyinde, Aksaray Ġli Sultan Hanı Ġlçesindedir. Bu proje ile özellikle Orta Anadolu 
bölgesinin pik çekiĢinin karĢılanması hedeflenmekte olup, tamamlandığında yaklaĢık 1 
milyar m3 doğal gaz depolama kapasitesine sahip olunacaktır. Dünya Bankası‟ndan 
sağlanan kredi ile yapılacak olan depolama tesisi için çalıĢmalar devam etmektedir. 

Genel olarak uzun dönemli doğal gaz alım-satım anlaĢmalarında asgari alım 
taahhüdüne iliĢkin hükümler yer almakta olup, bu hükümler çerçevesinde asgari alım 
taahhüdünün altında kalınan miktarlar için o dönemdeki kontrat fiyatları üzerinden 
belli bir oranda ödeme yapılmakta ve daha sonraki yıllarda bu gaz miktarı telafi 
edilmektedir. Telafi edilen bu miktarlar için telafi dönemindeki fiyatlar üzerinden, 
asgari alım taahhüdü çerçevesinde daha önce yapılmıĢ olan ödeme oranından arta 
kalan oranda ödeme yapılmaktadır. Diğer bir deyiĢle, asgari alım taahhüdü 
çerçevesinde yapılan ödemeler boĢa gitmemekte, herhangi bir kayba yol açmamakta 
ve telafi esnasında yapılacak ödemelerden düĢülmektedir.  

Bu çerçevede, Rusya Mavi Akım AnlaĢması kapsamında oluĢan al ya da öde 
miktarlarının telafileri 2012 yılı, Ġran arz kaynağının telafileri 2014 yılı ve Azerbaycan 
arz kaynağının telafileri 2015 yılı sonu itibarıyla zamanında ve hiç bir kayba yol 
açmadan tamamlanmıĢtır. 

Hizmet Alımı:   
Hazine MüsteĢarlığı her yıl, Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Kararnamesi eki kararda belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili Kamu KuruluĢları için 
bir önceki yıl harcamalarını da dikkate alarak ihale yoluyla hizmet alımları tavanını 
belirlemekte ve kurumlara bildirmektedir.  Söz konusu Kararnamenin 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında “Yeni üretim tesisi, iĢletme birimi kurulması veya devir 
alınması, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, kamu teĢebbüslerinin mal veya 
hizmet üretiminde artıĢ görülmesi veya faaliyet alanının geniĢlemesi durumunda ilave 
hizmet alımı talepleri ile diğer nedenlerle kamu teĢebbüsünce ortaya konulan hizmet 
alımı ihtiyacına iliĢkin talepler ayrıca değerlendirilir. Bu hususta karar almaya, söz 
konusu taleplere iliĢkin bedellerin hizmet alımı tavanında, %25‟e kadar bir artıĢı 
gerektirmesi halinde, KuruluĢların Yönetim Kurulu yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır. 
Burada bildirilen ihale yoluyla hizmet alımları tavanı; kurumların asli görevleri ve ana 
faaliyet konuları dıĢındaki personel taĢımacılığı, temizlik, güvenlik, bilgi iĢlem, 
yemek, park-bahçe bakımı gibi KĠK kapsamında ihale yoluyla temin edilen ve 
süreklilik arz eden hizmet alımları için belirlenmektedir. Kurumun iĢletme bütçesi 
kapsamındaki açık ihale usulü ile yapacağı hizmet alımları için Hazine 
MüsteĢarlığınca Kuruma tahsis edilen ve Yönetim Kurulunun kararıyla aktarılan 
ödenekler, personel çalıĢtırılmasına dair hizmet alımı ihaleleri kapsamında 
kullanılmaktadır. 

2016 yılı içerisinde ihale yoluyla hizmet alımları, 04.11.2015 tarih ve 29522 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8196 Karar sayılı 2016 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programının ekli Karar ve 2016 yılına ait Genel Yatırım ve 
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TPAO‟ya ait Doğal Gaz Depolama Tesisleri 01 Eylül 2016 tarihi itibarıyla BOTAġ‟a 
devredilmiĢtir. Bir diğer yer altı depolama projesi ise Tuz gölünün 30–40 km 
güneyinde, Aksaray Ġli Sultan Hanı Ġlçesindedir. Bu proje ile özellikle Orta Anadolu 
bölgesinin pik çekiĢinin karĢılanması hedeflenmekte olup, tamamlandığında yaklaĢık 1 
milyar m3 doğal gaz depolama kapasitesine sahip olunacaktır. Dünya Bankası‟ndan 
sağlanan kredi ile yapılacak olan depolama tesisi için çalıĢmalar devam etmektedir. 

Genel olarak uzun dönemli doğal gaz alım-satım anlaĢmalarında asgari alım 
taahhüdüne iliĢkin hükümler yer almakta olup, bu hükümler çerçevesinde asgari alım 
taahhüdünün altında kalınan miktarlar için o dönemdeki kontrat fiyatları üzerinden 
belli bir oranda ödeme yapılmakta ve daha sonraki yıllarda bu gaz miktarı telafi 
edilmektedir. Telafi edilen bu miktarlar için telafi dönemindeki fiyatlar üzerinden, 
asgari alım taahhüdü çerçevesinde daha önce yapılmıĢ olan ödeme oranından arta 
kalan oranda ödeme yapılmaktadır. Diğer bir deyiĢle, asgari alım taahhüdü 
çerçevesinde yapılan ödemeler boĢa gitmemekte, herhangi bir kayba yol açmamakta 
ve telafi esnasında yapılacak ödemelerden düĢülmektedir.  

Bu çerçevede, Rusya Mavi Akım AnlaĢması kapsamında oluĢan al ya da öde 
miktarlarının telafileri 2012 yılı, Ġran arz kaynağının telafileri 2014 yılı ve Azerbaycan 
arz kaynağının telafileri 2015 yılı sonu itibarıyla zamanında ve hiç bir kayba yol 
açmadan tamamlanmıĢtır. 

Hizmet Alımı:   
Hazine MüsteĢarlığı her yıl, Genel Yatırım ve Finansman Programı 

Kararnamesi eki kararda belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili Kamu KuruluĢları için 
bir önceki yıl harcamalarını da dikkate alarak ihale yoluyla hizmet alımları tavanını 
belirlemekte ve kurumlara bildirmektedir.  Söz konusu Kararnamenin 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında “Yeni üretim tesisi, iĢletme birimi kurulması veya devir 
alınması, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, kamu teĢebbüslerinin mal veya 
hizmet üretiminde artıĢ görülmesi veya faaliyet alanının geniĢlemesi durumunda ilave 
hizmet alımı talepleri ile diğer nedenlerle kamu teĢebbüsünce ortaya konulan hizmet 
alımı ihtiyacına iliĢkin talepler ayrıca değerlendirilir. Bu hususta karar almaya, söz 
konusu taleplere iliĢkin bedellerin hizmet alımı tavanında, %25‟e kadar bir artıĢı 
gerektirmesi halinde, KuruluĢların Yönetim Kurulu yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır. 
Burada bildirilen ihale yoluyla hizmet alımları tavanı; kurumların asli görevleri ve ana 
faaliyet konuları dıĢındaki personel taĢımacılığı, temizlik, güvenlik, bilgi iĢlem, 
yemek, park-bahçe bakımı gibi KĠK kapsamında ihale yoluyla temin edilen ve 
süreklilik arz eden hizmet alımları için belirlenmektedir. Kurumun iĢletme bütçesi 
kapsamındaki açık ihale usulü ile yapacağı hizmet alımları için Hazine 
MüsteĢarlığınca Kuruma tahsis edilen ve Yönetim Kurulunun kararıyla aktarılan 
ödenekler, personel çalıĢtırılmasına dair hizmet alımı ihaleleri kapsamında 
kullanılmaktadır. 

2016 yılı içerisinde ihale yoluyla hizmet alımları, 04.11.2015 tarih ve 29522 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8196 Karar sayılı 2016 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programının ekli Karar ve 2016 yılına ait Genel Yatırım ve 

 

 
 

 

Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla 
izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemek 
amacıyla 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ uyarınca 
yapılmıĢtır. 2016 yılı ihale yoluyla hizmet alımları tavanı Hazine MüsteĢarlığının 
27.11.2015 tarih ve 34871 sayılı yazısıyla Kuruma bildirilmiĢtir. Yönetim Kurulunun 
yetkisine verilen hizmet alımı tavanı ödeneğinin %25‟e kadar artırma yetkisi, 
21.01.2016 tarih ve 2016/03-09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Genel Müdüre 
devredilmiĢtir. 

2016 yılı hizmet alımları 2015 yılı verileriyle birlikte aĢağıdaki tabloda 
gösterilmiĢtir. 

Tablo 15:Hizmet Alımları 

Hizmet Alımları 2015 

2016 Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre 

sapma  

Program Ödeneği 
GerçekleĢen Ġlk 

durum Son durum  

Bin TL Bin TL Bin TL % 
Genel temizlik 8.956 9.667 14.875 15.695 62 
Personel taĢımacılığı 12.390 13.190 14.991 15.674 19 
Kiralık araç 8.725 9.288 12.712 10.458 13 
Yemekhane iĢletmeciliği 7.234 7.701 10.882 10.285 34 
Ziraat-Park-Bahçe 1.632 1.604 3.444 3.195 99 
Deniz araçları iĢletmecilik 17.388 18.511 28.948 25.382 37 
Güvenlik Hizmetleri 24.275 26.506 45.328 41.757 58 
Bilgi ĠĢlem Hizmetleri 820 873 873 1.091 25 
Sosyal Tesis ĠĢletme Hiz. 1.240 1.320 2.653 2.257 71 
DanıĢmanlık Hizmetleri 50         
Sağlık Hizmetleri 164 175 175 190 9 
Diğer Hizmetler 624 53 53   -100 

Toplam 83.497 88.889 134.934 125.986 42 

2016 yılı hizmet alımları toplamı olan 126 milyon TL‟nin; baĢlıca 41,8 milyon 
TL‟si güvenlik hizmeti, 25,4 milyon TL‟si deniz araçları iĢletmeciliği, 15,7 milyon 
TL‟si personel taĢımacılığı, 15,7 milyon TL‟si genel temizlik, 10,5 milyon TL‟si 
kiralık araç, 10,3 milyon TL‟si yemekhane, 3,2 milyon TL‟si ise ziraat-park-bahçe 
alımlarına aittir. Hizmet alım kalemlerinden özellikle genel temizlik, güvenlik 
hizmetleri ile deniz araçları iĢletmeciliği hizmetleri giderlerinde bütçe ile gerçekleĢme 
arasında yüksek oranlarda sapmaların olduğu görülmüĢtür. Bu durum; 2016 yılındaki 
asgari ücretteki artıĢ ve iĢ kapsamlarının değiĢmesinden (güvenlik hizmetleri 2015 
yılında 20 bay-2 bayan 22 adet silahlı Özel Güvenlik Görevlisi hizmeti alım iĢi  
yapılmıĢ iken 2016 yılında 40 Güvenlik amiri 152 ekip Ģefi, 587 özel güvenlik 
görevlisi toplam 779 adet silahlı Özel Güvenlik Görevlisi hizmeti alım iĢi yapılmıĢ) 
kaynaklanmıĢtır.  

53Sayıştay   



 

 
 

 

2-TaĢıma ve Gümrükleme:  
Kurum esas itibarıyla boru hatları ile petrol ve doğal gaz taĢımacılığı yapmakla 

görevli olmakla birlikte, baĢlangıçta petrol taĢımacılığı ağırlıklı olan faaliyetleri 
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ile Irak‟a uygulanan ambargo nedeniyle 
Irak-Türkiye ham petrol boru hattının kapatılması sonucu azalmıĢ, buna karĢın doğal 
gazın yaygınlaĢması ile doğal gaz taĢımacılığı etkin hale gelmiĢtir. 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu, BOTAġ‟ın elindeki alım ve satıĢ sözleĢmelerinin özel Ģirketlere 
devredilmesini, ancak mevcut, planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim 
Ģebekesinin BOTAġ‟ta kalmasını öngörmektedir. Gümrükleme iĢlemleri BOTAġ‟ın 
kendi personeli ile yürütülmektedir. HPBH ve DGBH projelerinin iĢletilmesine iliĢkin 
olarak ilgili ünitelerce talep edilen malzeme, makine, cihaz ve yedek parçalar teklif 
alınmak suretiyle yurt dıĢından ithal edilmiĢtir. 

2016 yılında; 52 adet doğal gaz ithalatı, 12 adet doğal gaz ihracatı 
gerçekleĢtirilmiĢ, 28 adet bedelli, 56 adet bedelsiz ithalat gerçekleĢtirilmiĢ, 14 adet 
tamir amaçlı geçici ihraç ve 4 adet tamir amaçlı ihraç edilen malzemelerin yeniden 
ithali gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi 
kapsamında 13 adet Yatırım TeĢvik Belgeli Ġthalat olup, 179 adet beyanname iĢlemi 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu ithalat ve ihracat beyanname iĢlemleri 9 adet Ġstanbul 
Atatürk Hava Limanı Gümrüğü, 34 adet Esenboğa Gümrüğü, 8 adet Halkalı Gümrüğü, 
85 adet Ankara Lojistik Üssü Gümrüğü, 6 adet Ambarlı Gümrüğü, 28 adet Mersin 
Gümrüğü, 1 adet Ġskenderun Gümrüğü, 1 adet TaĢucu Gümrüğü, 3 adet Erenköy 
Gümrüğü, 1 adet Derince Gümrüğü, 2 adet Aksaray Gümrüğü, 1 adet Doğu Beyazıt 
Gümrüğünden gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu iĢlemler için yapılan ödemeler, aĢağıda 
belirtilmiĢtir. 

Gümrük vergi ve resimleri için 3.023.484.080,19 TL, ordino, navlun ve nakliye 
ödemeleri için 30.694,38 TL, ardiye ödemeleri için 544.120,53 TL, sair ödemeler 
(dokümantasyon ve yük teslimi, ithalat, terminal hizmet, tahmil, tahliye, hammaliye, 
supalan park ücreti, kargo taksi ücreti vs. giderler)  için 28.814,28 TL ve Tuz Gölü 
Yeraltı Depolama Projesi için USD 187.174,73 + EUR 4.660 gemi demuraj, tahmil-
tahliye, hammaliye, yük teslimi, ithalat terminal hizmetleri,  harcamaları vs. giderler 
ödenmiĢtir. 

3-Ġlk madde ve malzeme stokları:  
ġirketin 2016 yılı ilk madde ve malzeme stokları, geçen yıl ve program 

değerleriyle karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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2-TaĢıma ve Gümrükleme:  
Kurum esas itibarıyla boru hatları ile petrol ve doğal gaz taĢımacılığı yapmakla 

görevli olmakla birlikte, baĢlangıçta petrol taĢımacılığı ağırlıklı olan faaliyetleri 
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ile Irak‟a uygulanan ambargo nedeniyle 
Irak-Türkiye ham petrol boru hattının kapatılması sonucu azalmıĢ, buna karĢın doğal 
gazın yaygınlaĢması ile doğal gaz taĢımacılığı etkin hale gelmiĢtir. 4646 sayılı Doğal 
Gaz Piyasası Kanunu, BOTAġ‟ın elindeki alım ve satıĢ sözleĢmelerinin özel Ģirketlere 
devredilmesini, ancak mevcut, planlanan ve yapımı devam etmekte olan ulusal iletim 
Ģebekesinin BOTAġ‟ta kalmasını öngörmektedir. Gümrükleme iĢlemleri BOTAġ‟ın 
kendi personeli ile yürütülmektedir. HPBH ve DGBH projelerinin iĢletilmesine iliĢkin 
olarak ilgili ünitelerce talep edilen malzeme, makine, cihaz ve yedek parçalar teklif 
alınmak suretiyle yurt dıĢından ithal edilmiĢtir. 

2016 yılında; 52 adet doğal gaz ithalatı, 12 adet doğal gaz ihracatı 
gerçekleĢtirilmiĢ, 28 adet bedelli, 56 adet bedelsiz ithalat gerçekleĢtirilmiĢ, 14 adet 
tamir amaçlı geçici ihraç ve 4 adet tamir amaçlı ihraç edilen malzemelerin yeniden 
ithali gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi 
kapsamında 13 adet Yatırım TeĢvik Belgeli Ġthalat olup, 179 adet beyanname iĢlemi 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu ithalat ve ihracat beyanname iĢlemleri 9 adet Ġstanbul 
Atatürk Hava Limanı Gümrüğü, 34 adet Esenboğa Gümrüğü, 8 adet Halkalı Gümrüğü, 
85 adet Ankara Lojistik Üssü Gümrüğü, 6 adet Ambarlı Gümrüğü, 28 adet Mersin 
Gümrüğü, 1 adet Ġskenderun Gümrüğü, 1 adet TaĢucu Gümrüğü, 3 adet Erenköy 
Gümrüğü, 1 adet Derince Gümrüğü, 2 adet Aksaray Gümrüğü, 1 adet Doğu Beyazıt 
Gümrüğünden gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu iĢlemler için yapılan ödemeler, aĢağıda 
belirtilmiĢtir. 

Gümrük vergi ve resimleri için 3.023.484.080,19 TL, ordino, navlun ve nakliye 
ödemeleri için 30.694,38 TL, ardiye ödemeleri için 544.120,53 TL, sair ödemeler 
(dokümantasyon ve yük teslimi, ithalat, terminal hizmet, tahmil, tahliye, hammaliye, 
supalan park ücreti, kargo taksi ücreti vs. giderler)  için 28.814,28 TL ve Tuz Gölü 
Yeraltı Depolama Projesi için USD 187.174,73 + EUR 4.660 gemi demuraj, tahmil-
tahliye, hammaliye, yük teslimi, ithalat terminal hizmetleri,  harcamaları vs. giderler 
ödenmiĢtir. 

3-Ġlk madde ve malzeme stokları:  
ġirketin 2016 yılı ilk madde ve malzeme stokları, geçen yıl ve program 

değerleriyle karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
  

 

 
 

 

Tablo 16:Ġlk Madde ve Malzeme Stokları 
     Geçen yıldan  2016 sonu stoklar  

Programın 
ilk 

durumuna 
göre 

sapma %  

   Ölçü   devreden stok   Program  
   Stoklar         Ġlk durum   Son durum   GercekleĢen  

    
Miktar Tutar         

Bin TL Miktar Tutar         
Bin TL Miktar Tutar         

Bin TL Miktar Tutar         
Bin TL 

 A-Ġlk madde ve malzeme 
stokları  Muh.      19.972        18.707       20.640      32.277    

 Toplam (A)        19.972         -                -          32.277    

 B- Diğer stoklar                      
    Benzin   Litre             20                     13    
    Motorin   Litre            253                   242    
    Fuel-oil   Litre                    
    Gaz yağı   Litre                    
    Madeni yağ   Kg.                    
    LPG   Adet               4                       3    
   Cay Ocakları Kullanım St.              15                     23    
    Yemekhane malzemesi              203                   158    
    Lokal malzemesi                 2                       1    
    Elden çıkarılacak  stoklar                2                       1    
    Diğer stoklar           3.152          3.618         3.829        9.269              156  

 Toplam (B)          3.652         -         3.618            -         3.829        9.710              168  

 Toplam (A+B)        23.624         -       22.325            -       24.469      41.987                88  

 C- Verilen sipariĢ avansları                      
    Yurt içi         11.912                     24    
    Yurt dıĢı         15.921        26.146       15.484      15.510              (41) 

 Toplam (C)        27.833         -       26.146            -       15.484      15.534              (41) 

 Genel toplam        51.456         -       48.471            -       39.953      57.521                19  

 
BOTAġ‟ın, ilk madde ve malzeme stokları ile diğer stokları 41.987 bin TL 

olmuĢ, bu tutara eklenen 15.534 bin TL tutarındaki verilen sipariĢ avanslarıyla birlikte 
stoklar bir önceki yıla göre %11,8 oranında artıĢla 57.521 bin TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 2016 yılında bir önceki yıla göre stok miktarlarındaki %78 oranındaki 
artıĢ; BOTAġ'a devrolan Silivri Yeraltı Depolama Tesisi için 2016 yılı aralık ayında 
alınan gaz turbin, jet motor, pompa yedekleri, gaz kompresörü ünitesi, yakıt gazı 
ünitesi yedek parçaları, gaz ölçüm ünitesi ve gaz kromotografı yedek parçaları alımı  
(8.642.510,41 TL) ile Doğal Gaz ĠĢletme ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge Müdürlüğü stok 
hesaplarındaki Aralık 2016 ayında alımı yapılarak stok hesaplarına kaydı 
yapılan,  Asgari Stok Amaçlı Alınan Boru, Pick-Up, Transformatör, UPS, Bilgisayar, 
Yazıcı, Bilgisayar Altyapı Yenileme malzemesi, Boru Stok Sahası Aparatı, YurtdıĢı 
Kompresör Yedek Malzemeleri, Boroskop ve Boru Tamir Kelepçesinden 2016 yılı 
Aralık ayında alımı yapılan ve boru stokları dıĢında 2017 yılında kullanıma verilen 
malzemelerden kaynaklanmaktadır. 
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E-Üretim ve Maliyetler 
1-Üretim: 
BOTAġ, 17 Nisan 1995 tarih ve 22261 Sayılı 22261 Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde yer aldığı Ģekliyle Türkiye içinde ve 
dıĢında her türlü petrol ve petrol ürünleri ile doğal gaz boru hatlarını inĢa etmek, 
ettirmek, inĢa edilmiĢ boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, boru 
hatları ile petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz nakliyatında bulunmak ve anılan boru 
hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurt dıĢında 
petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taĢıma, depolama ve 
rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak amacı ile kurulmuĢtur. 

BOTAġ, boru hatları ile doğal gaz ve petrol taĢımacılığı alanında faaliyet 
göstermektedir. Petrol taĢımacılığı faaliyetlerini Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü 
(Adana-Ceyhan) ve Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü (Hatay), doğal gaz taĢımacılığı 
faaliyetlerini de Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü (Yapracık-Ankara), bu 
müdürlüğe bağlı Ġstanbul ve Kayseri ĠĢletme Müdürlükleri, Ankara, Kırklareli, Bursa, 
Ġzmir, ÇarĢamba, Konya, Erzurum ve KahramanmaraĢ‟ta bulunan 8 Ģube müdürlüğü, 
LNG depolama ve gazlaĢtırma faaliyetlerinin de yürütüldüğü LNG ĠĢletme Müdürlüğü 
(Marmara Ereğlisi-Tekirdağ), doğal gaz depolama tesislerinin iĢletildiği Sultanhanı ile 
Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy ĠĢletme Müdürlüğü marifetiyle 
yürütmektedir. 

Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Sahalarının yeraltı doğal gaz 
deposu olarak kullanılabilmesi amacıyla geliĢtirilen ilk proje 21.03.2007 tarihinde 
TPAO tarafından tamamlanmıĢ ve 14.04.2007 tarihinden itibaren doğal gaz depolama 
hizmeti verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Doğal Gaz Depolama Yüzey 
Tesisi‟nin ĠĢletme Kapasitesinin Artırılması (Faz-I) ve Değirmenköy Tevsi ve Çevre 
Doğal Gaz Sahaları Depolama Projesi (Faz-II) kapsamında tesislerin depolama, 
enjeksiyon ve geri üretim kapasiteleri artırılmıĢ ve halihazırda 2,841 milyar Sm3 
depolama ve 25 milyon Sm3/gün geri üretim kapasitesine ulaĢılmıĢtır. 

Yüksek Planlama Kurulu‟nun (YPK) 20/05/2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı 
kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen TPAO‟ya ait Silivri, Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ve Kuzey Marmara Doğal Gaz 
Depolama Tevsi Projesi (Faz-III) bütün hak ve vecibeleriyle 01.09.2016 tarihi 
itibarıyla BOTAġ‟a devredilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın 2016 yıllık varil olarak petrol taĢımacılığı ve miktar olarak doğal 
gaz ithalat (alım) programı, revize program ve gerçekleĢme durumu, geçen yıl 
değerleri ile karĢılaĢtırmalı olarak, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
  

56 Sayıştay   



 

 
 

E-Üretim ve Maliyetler 
1-Üretim: 
BOTAġ, 17 Nisan 1995 tarih ve 22261 Sayılı 22261 Resmi Gazete‟de 

yayımlanan Ana Statüsünün 4 üncü maddesinde yer aldığı Ģekliyle Türkiye içinde ve 
dıĢında her türlü petrol ve petrol ürünleri ile doğal gaz boru hatlarını inĢa etmek, 
ettirmek, inĢa edilmiĢ boru hatlarını devralmak, satın almak veya kiralamak, boru 
hatları ile petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz nakliyatında bulunmak ve anılan boru 
hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak, yurt dıĢında 
petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taĢıma, depolama ve 
rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak amacı ile kurulmuĢtur. 

BOTAġ, boru hatları ile doğal gaz ve petrol taĢımacılığı alanında faaliyet 
göstermektedir. Petrol taĢımacılığı faaliyetlerini Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü 
(Adana-Ceyhan) ve Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü (Hatay), doğal gaz taĢımacılığı 
faaliyetlerini de Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü (Yapracık-Ankara), bu 
müdürlüğe bağlı Ġstanbul ve Kayseri ĠĢletme Müdürlükleri, Ankara, Kırklareli, Bursa, 
Ġzmir, ÇarĢamba, Konya, Erzurum ve KahramanmaraĢ‟ta bulunan 8 Ģube müdürlüğü, 
LNG depolama ve gazlaĢtırma faaliyetlerinin de yürütüldüğü LNG ĠĢletme Müdürlüğü 
(Marmara Ereğlisi-Tekirdağ), doğal gaz depolama tesislerinin iĢletildiği Sultanhanı ile 
Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy ĠĢletme Müdürlüğü marifetiyle 
yürütmektedir. 

Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Sahalarının yeraltı doğal gaz 
deposu olarak kullanılabilmesi amacıyla geliĢtirilen ilk proje 21.03.2007 tarihinde 
TPAO tarafından tamamlanmıĢ ve 14.04.2007 tarihinden itibaren doğal gaz depolama 
hizmeti verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Doğal Gaz Depolama Yüzey 
Tesisi‟nin ĠĢletme Kapasitesinin Artırılması (Faz-I) ve Değirmenköy Tevsi ve Çevre 
Doğal Gaz Sahaları Depolama Projesi (Faz-II) kapsamında tesislerin depolama, 
enjeksiyon ve geri üretim kapasiteleri artırılmıĢ ve halihazırda 2,841 milyar Sm3 
depolama ve 25 milyon Sm3/gün geri üretim kapasitesine ulaĢılmıĢtır. 

Yüksek Planlama Kurulu‟nun (YPK) 20/05/2016 tarih ve 2016/T-12 sayılı 
kararı ile iĢletmeye dönüĢtürülen TPAO‟ya ait Silivri, Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri ve Kuzey Marmara Doğal Gaz 
Depolama Tevsi Projesi (Faz-III) bütün hak ve vecibeleriyle 01.09.2016 tarihi 
itibarıyla BOTAġ‟a devredilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın 2016 yıllık varil olarak petrol taĢımacılığı ve miktar olarak doğal 
gaz ithalat (alım) programı, revize program ve gerçekleĢme durumu, geçen yıl 
değerleri ile karĢılaĢtırmalı olarak, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
  

 

 
 

Tablo 17:Petrol ve Doğal gaz Faaliyetleri 

Petrol ve doğalgaz faaliyetleri 
Kapasite / 
AnlaĢma 
Miktarı 

2015 Yılı 
GerçekleĢen 

2016   GerçekleĢme % 
  

GerçekleĢen 
Revize 
prog. 
Göre 

Geçen yıla 
göre 

Revize 
program 

  
I-Petrol taĢıma               
-Türkiye-Irak HPBH (Varil/yıl)    553.000.000 192.425.600 190.000.000 189.439.421 99,7 98,4 
-Ceyhan-Kırıkkale  HPBH 
(Varil/yıl)  36.000.000 30.981.747 32.400.000 35.356.640 109,1 114,1 

-Batman-Dörtyol  HPBH 
(Varil/yıl)   25.000.000 19.399.214 29.478.976 19.990.579 67,8 103 

Toplam HP (Varıl/yıl)          614.000.000 242.806.561 251.878.976 244.786.640 97,2 100,8 
II-Doğalgaz alım miktarları                
A-Rusya Federasyonu             
a)Rusya Batı Hattı  (Gazexport) 
(Bin Sm3) 3.932.277 3.795.781 3.150.250 3.151.387 100,0 83 

b)Rusya Mavi Akım (Bin Sm3) 15.729.110 15.429.606 11.501.382 12.845.548 111,7 83,3 
A-Rusya Fed. toplamı (Bin Sm3)  19.661.387 19.225.386 14.651.632 15.996.935 109,2 83,2 
B-Ġran (Bin Sm3) 9.393.774 7.826.373 7.899.465 7.704.546 97,5 98,4 
C-Azerbaycan (Bin Sm3) 6.488.258 6.021.211 6.487.913 6.332.405 97,6 105,2 
D-Azerbaycan Bil   (Bin Sm3) 147.460 147.460 147.460 147.460 100,0 100 

DG toplamı A+B+C +D (Bin 
Sm3) 35.690.879 33.220.430 29.186.470 30.181.346 103,4 90,9 

III-LNG temini             
A-Nijerya LNG (Bin Sm3) 1.315.159 1.240.320 1.164.527 686.919 59,0 55,4 
B-Cezayir LNG (Bin Sm3) 4.369.197 3.993.130 4.221.968 4.116.103 97,5 103,1 
C-Spot LNG (Bin Sm3) - 2.223.685 1.886.482 1.872.007 99,2 84,2 
D-Egegaz Aliaga Spot (Bin Sm3)       532,732     
E-Etki (FSRU) Spot (Bin Sm3)       90,168     
LNG toplamı A+B+C+D+E (Bin 

Sm3) 5.684.356 7.457.135 7.272.977 7.297.929 100,3 97,9 

Alım protokol fatura miktarı ile 
EBT giriĢ tahsisat farkı   5   1,313     

Toplam DG  ith. II+III (Bin 
Sm3) 41.375.235 40.677.570 36.459.447 37.480.589 102,8 92,1 

IV-Diğer Tedarikçilerden alınan 
(Bin Sm3)    1.073.777   391.514   36,5 

Toplam DG  alımı ith.+diğ.ted. 
(Bin Sm3)    41.751.347   37.872.103     

VII-TPAO-depo'dan alınan (Bin 
Sm3)   1.998.475 1.931.772 2.081.279 107,7   

Toplam DG (Bin Sm3) 41.375.235 41.751.347 36.459.447 37.872.103 103,9 90,7 
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I-Petrol taĢımacılığı: 
2016 yılı revize iĢ programında; 
-Irak-Türkiye ham petrol hattında (ITP) 190 milyon varil ham petrol taĢınacağı 

öngörülmüĢ, 189,4 milyon varil petrol taĢınmıĢ, revize programa göre %99,7, geçen 
yıla göre %98,4 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan petrol 
miktarı 3 milyon varil azalmıĢtır. Hattın kapasite kullanım oranı %34,3 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

-Ceyhan-Kırıkkale ham petrol boru hattında 32,4 milyon varil taĢınacağı 
öngörülmüĢ,  35,4 milyon varil taĢınmıĢ, revize programa göre %109,1, geçen yıla 
göre %114,1 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan petrol miktarı 
4,4 milyon varil artmıĢtır. Hattın kapasite kullanım oranı %98,2 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

-Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında 29,5 milyon varil ham petrol 
taĢınacağı öngörülmüĢ, 19,9 milyon varil ham petrol taĢınmıĢ, revize programa göre 
%67,8, geçen yıla göre %103 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan 
petrol miktarı 591 bin varil artmıĢtır. Hattın kapasite kullanım oranı %80 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

Petrol boru hatları ile 2016 yılında toplamda 244,8 milyon varil ham petrol 
taĢınmıĢtır. Revize programa göre %97,2 geçen yıla göre %100,8 oranında 
gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan ham petrol miktarı 2 milyon varil 
artmıĢtır. Ham petrol boru hatlarında toplam kapasite kullanım oranı %39,9 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

Irak ham petrolünün Ceyhan terminaline taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere, 
27.08.1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 
imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması ile Irak ham petrolünün Ġskenderun 
Körfezi‟ne taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere düzenlenen 7/7871 sayılı Kararnameye 
istinaden 15.08.1974 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bağlı 
ortaklığı statüsünde Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.ni (BOTAġ) kurulmuĢ, 
bilahare 08.02.1995 tarih, 95/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ, 233 
sayılı KHK kapsamında, teĢekkül statüsü kazanmıĢtır. 

BOTAġ, 2002 yılında uluslararası çok ortaklı Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
HPBH‟nın (Ham Petrol Boru Hattı) Türkiye kısmı yapım iĢinin ana yüklenicisi olarak 
görevlendirilmiĢtir. 2006 yılında iĢletmeye açılan BTC HPBH‟nın taĢıma kapasitesi 50 
milyon ton/yıl olup tüm hat uzunluğu 1.760 km, Türkiye kısmının uzunluğu 1.076 
km‟dir. Hat, Azerbaycan‟dan baĢlayarak Gürcistan‟dan geçerek Türkiye‟de Adana-
Ceyhan‟a kadar ulaĢmaktadır.  

BTC ham petrol hattının iĢletmeciliğini, BOTAġ‟ın bağlı ortaklığı statüsünde, 
merkezi yurt dıĢında bulunan BOTAġ International Limited (BIL) yürütmektedir. 
2016 yılında BTC (Bakü-Ceyhan-Tiflis) ham petrol boru hattı ile 252 milyon varil 
petrol (313 tanker) yükleme gerçekleĢmiĢtir. BIL ile ilgili olarak Bağlı Ortaklıklar ve 
ĠĢtirakler bölümünde ayrıca bilgi verilmiĢtir. 
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I-Petrol taĢımacılığı: 
2016 yılı revize iĢ programında; 
-Irak-Türkiye ham petrol hattında (ITP) 190 milyon varil ham petrol taĢınacağı 

öngörülmüĢ, 189,4 milyon varil petrol taĢınmıĢ, revize programa göre %99,7, geçen 
yıla göre %98,4 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan petrol 
miktarı 3 milyon varil azalmıĢtır. Hattın kapasite kullanım oranı %34,3 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

-Ceyhan-Kırıkkale ham petrol boru hattında 32,4 milyon varil taĢınacağı 
öngörülmüĢ,  35,4 milyon varil taĢınmıĢ, revize programa göre %109,1, geçen yıla 
göre %114,1 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan petrol miktarı 
4,4 milyon varil artmıĢtır. Hattın kapasite kullanım oranı %98,2 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

-Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında 29,5 milyon varil ham petrol 
taĢınacağı öngörülmüĢ, 19,9 milyon varil ham petrol taĢınmıĢ, revize programa göre 
%67,8, geçen yıla göre %103 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan 
petrol miktarı 591 bin varil artmıĢtır. Hattın kapasite kullanım oranı %80 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

Petrol boru hatları ile 2016 yılında toplamda 244,8 milyon varil ham petrol 
taĢınmıĢtır. Revize programa göre %97,2 geçen yıla göre %100,8 oranında 
gerçekleĢme sağlanmıĢ, geçen yıla göre taĢınan ham petrol miktarı 2 milyon varil 
artmıĢtır. Ham petrol boru hatlarında toplam kapasite kullanım oranı %39,9 seviyesine 
gerçekleĢmiĢtir. 

Irak ham petrolünün Ceyhan terminaline taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere, 
27.08.1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 
imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması ile Irak ham petrolünün Ġskenderun 
Körfezi‟ne taĢınmasını gerçekleĢtirmek üzere düzenlenen 7/7871 sayılı Kararnameye 
istinaden 15.08.1974 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bağlı 
ortaklığı statüsünde Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.ni (BOTAġ) kurulmuĢ, 
bilahare 08.02.1995 tarih, 95/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ, 233 
sayılı KHK kapsamında, teĢekkül statüsü kazanmıĢtır. 

BOTAġ, 2002 yılında uluslararası çok ortaklı Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
HPBH‟nın (Ham Petrol Boru Hattı) Türkiye kısmı yapım iĢinin ana yüklenicisi olarak 
görevlendirilmiĢtir. 2006 yılında iĢletmeye açılan BTC HPBH‟nın taĢıma kapasitesi 50 
milyon ton/yıl olup tüm hat uzunluğu 1.760 km, Türkiye kısmının uzunluğu 1.076 
km‟dir. Hat, Azerbaycan‟dan baĢlayarak Gürcistan‟dan geçerek Türkiye‟de Adana-
Ceyhan‟a kadar ulaĢmaktadır.  

BTC ham petrol hattının iĢletmeciliğini, BOTAġ‟ın bağlı ortaklığı statüsünde, 
merkezi yurt dıĢında bulunan BOTAġ International Limited (BIL) yürütmektedir. 
2016 yılında BTC (Bakü-Ceyhan-Tiflis) ham petrol boru hattı ile 252 milyon varil 
petrol (313 tanker) yükleme gerçekleĢmiĢtir. BIL ile ilgili olarak Bağlı Ortaklıklar ve 
ĠĢtirakler bölümünde ayrıca bilgi verilmiĢtir. 

 

 
 

BOTAġ‟ın sahip olduğu ham petrol boru hatlarının toplam uzunluğu, 2.256 km 
olup (Türkiye sınırları içerisindeki boru hatları uzunluğu), 82,6 milyon ton taĢıma 
kapasitesindedir. BTC ham petrol boru hattı ile birlikte petrol boru hatlarının uzunluğu 
3.332 km, taĢıma kapasitesi de 132,6 milyon ton olmaktadır. 

BOTAġ, boru hatları ile petrol taĢımacılığı faaliyetlerini Ceyhan Petrol 
ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü marifetiyle 
yürütmektedir. 

a-Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü (Ceyhan-Adana): 
Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı ve 

Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ile petrol taĢımacılığı ve liman hizmetleri 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

-Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı: 
2016 yılında, Irak-Türkiye ham petrol boru hattı ile taĢınan ham petrol miktarı 

26,1 milyon ton olmuĢtur. 
Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı iki hattan oluĢmaktadır. Kerkük ve diğer 

üretim sahalarından elde edilen ham petrolü, Ceyhan (Yumurtalık) deniz terminaline 
ulaĢtırmaktadır.  

I. Hat Mayıs 1977 tarihinde iĢletmeye alınmıĢtır. 40 inçlik I. hattın Türkiye 
uzunluğu 641 km, Irak uzunluğu 345 km‟dir. TaĢıma kapasitesi 35 milyon ton/yıl iken 
1984 yılında tamamlanan yatırım projesi sonrası 46,5 milyon ton/yıl‟a yükseltilmiĢtir. 

II. Hat ise, Irak ile 30.7.1985 tarihinde yapılan anlaĢma ile Türkiye bölümü 656 
km olmak üzere 46 inç çapında inĢa edilmiĢtir. Irak bölümü uzunluğu ise 234 km‟dir. 
TaĢıma kapasitesi 24,4 milyon ton/yıl olup, 19.8.1987 yılında faaliyete geçmiĢtir. 

Her iki Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattının Türkiye kısmının toplam 
uzunluğu 1.297 km olup, taĢıma kapasitesi 70,9 milyon ton/yıl‟a ulaĢmıĢtır. 

Ceyhan terminalinde iskele uzunluğu 1.950 metre olup, aynı anda 4 gemiye 
birden dolum yapabilen, 15.000-320.000 ton DWT‟luk (Dead Weight Ton: gemi 
taĢıma kapasitesi) gemilerin yükleme yapacağı 4 adet platform vardır. ĠĢletme 
sahasında her biri 135.000 m3 olmak üzere toplam depolama kapasitesi 1.620.000 m3 
olan 12 adet tank ve 3 adet 95.000 m3 lük ballast (iskeleye yükleme amacıyla yanaĢan 
tankerlerin getirdiği deniz suyu, petrol ve yağ karıĢımı sular) tankı mevcuttur. Ayrıca 
TÜPRAġ için her biri 50.000 m3 olan, toplamda 150.000 m3 lük depolama tankı 
bulunmaktadır. 

Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattında 1977 yılında baĢlayan petrol 
taĢımacılığı 1990 yılına kadar artan miktarlarda sürmüĢ, Körfez krizi nedeniyle 
BirleĢmiĢ Milletlerin Irak‟a uyguladığı ambargo nedeniyle 07.08.1990 tarihinde 
iĢletmeye kapatılan boru hattı, 16.12.1996 itibarıyla tekrar iĢletmeye açılmıĢ, ancak 
faaliyeti 2008 yılına kadar kesintili olarak 1,7-8,2 milyon ton/yıl arasında petrol 
taĢınarak sürdürülmüĢ, taĢınan ham petrol miktarı 2009-2016 yıllarında 6,7-26,1 
milyon ton arasında değiĢirken, 2014 yılında gerçekleĢen 6,7 milyon ton petrol taĢıma 
rakamı, son yedi yılın en düĢük petrol taĢıma değeri olmuĢtur. 2016 yılında ise bu 
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rakam 26,1 milyon tona (189 milyon varil) yükselmiĢtir. 
-Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı: 
TÜPRAġ Kırıkkale rafinerisinin ihtiyacı olan ham petrolü taĢımak üzere 

planlanan Ceyhan-Kırıkkale boru hattı inĢa aĢamasında iken TPAO tarafından 1983 
yılında BOTAġ‟a devredilmiĢ, Eylül 1986‟da iĢletmeye açılmıĢtır. Ceyhan-Kırıkkale 
Ham Petrol Boru hattı 24 inç çapında olup, 448 km‟dir. Hattın taĢıma kapasitesi 7,2 
milyon ton/yıl‟dır. 2016 yılında Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile TÜPRAġ Orta 
Anadolu Rafinerisine yaklaĢık 4,9 milyon ton (35,4 milyon varil) ham petrol 
taĢınmıĢtır.  

b-Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü (Dörtyol-Hatay): 
Batman-Dörtyol ham petrol boru hattı TPAO tarafından 1967 yılında inĢa 

edilmiĢ, 1984 yılında 2929 sayılı Kanun çerçevesinde BOTAġ‟ a devredilmiĢtir.  
Uzunluğu 511 km, boru çapı 18 inch olan hattın taĢıma kapasitesi 4,5 milyon 

ton (30 milyon varil/yıl)‟dur. 2016 yılında, Batman-Dörtyol ham petrol boru hattı ile 
taĢınan ham petrol miktarı 2,9 milyon ton (19,9 milyon varil) olmuĢtur. 

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, TPAO‟nun Batman Bölgesinde ürettiği 
ham petrolün geldiği Batman terminalinde baĢlamakta, Diyarbakır Pirinçlik ve 
Adıyaman Sarıl Pompa Ġstasyonları üzerinden Dörtyol Deniz Terminaline 
ulaĢmaktadır. Batman-Dörtyol boru hattı ile TPAO ve diğer Ģirketlerin bölgede 
ürettikleri ham petrol Dörtyol terminaline taĢınmaktadır. Buradaki deniz terminalinden 
de gemilere yüklenebilmektedir. 

Dörtyol Deniz Terminali iskelesi 1.320 m uzunluğunda, yükleme kapasitesi 
3.500 ton/saat‟tir. Ġskeleye maksimum 65 bin DWT‟lik gemiler yanaĢabilmektedir. 
2016 yılında iskeleye toplam 56 gemi yanaĢmıĢtır. 

Batman Terminalinde 150.000 varil/adet olmak üzere 7 adet (toplam 1.050.000 
varil), Diyarbakır istasyonunda 235.000 varil/adet olmak üzere 4 adet (toplam 940.000 
varil), Sarıl istasyonunda 203.000 varil/adet olmak üzere 4 adet (toplam 812.000 
varil), Batman Terminalinde 150.000 varil/adet olmak üzere 7 adet (toplam 1.050.000 
varil) depolama tankı, 42.000 varil kapasiteli 1 adet ballast tankı bulunmaktadır.  

-Verimlilik: 
Irak-Türkiye HPBH, Ceyhan-Kırıkkale HPBH, Batman-Dörtyol HPBH‟nın 

2016 yılı faaliyetleri ve verimlilikleri, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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rakam 26,1 milyon tona (189 milyon varil) yükselmiĢtir. 
-Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı: 
TÜPRAġ Kırıkkale rafinerisinin ihtiyacı olan ham petrolü taĢımak üzere 

planlanan Ceyhan-Kırıkkale boru hattı inĢa aĢamasında iken TPAO tarafından 1983 
yılında BOTAġ‟a devredilmiĢ, Eylül 1986‟da iĢletmeye açılmıĢtır. Ceyhan-Kırıkkale 
Ham Petrol Boru hattı 24 inç çapında olup, 448 km‟dir. Hattın taĢıma kapasitesi 7,2 
milyon ton/yıl‟dır. 2016 yılında Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile TÜPRAġ Orta 
Anadolu Rafinerisine yaklaĢık 4,9 milyon ton (35,4 milyon varil) ham petrol 
taĢınmıĢtır.  

b-Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü (Dörtyol-Hatay): 
Batman-Dörtyol ham petrol boru hattı TPAO tarafından 1967 yılında inĢa 

edilmiĢ, 1984 yılında 2929 sayılı Kanun çerçevesinde BOTAġ‟ a devredilmiĢtir.  
Uzunluğu 511 km, boru çapı 18 inch olan hattın taĢıma kapasitesi 4,5 milyon 

ton (30 milyon varil/yıl)‟dur. 2016 yılında, Batman-Dörtyol ham petrol boru hattı ile 
taĢınan ham petrol miktarı 2,9 milyon ton (19,9 milyon varil) olmuĢtur. 

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, TPAO‟nun Batman Bölgesinde ürettiği 
ham petrolün geldiği Batman terminalinde baĢlamakta, Diyarbakır Pirinçlik ve 
Adıyaman Sarıl Pompa Ġstasyonları üzerinden Dörtyol Deniz Terminaline 
ulaĢmaktadır. Batman-Dörtyol boru hattı ile TPAO ve diğer Ģirketlerin bölgede 
ürettikleri ham petrol Dörtyol terminaline taĢınmaktadır. Buradaki deniz terminalinden 
de gemilere yüklenebilmektedir. 

Dörtyol Deniz Terminali iskelesi 1.320 m uzunluğunda, yükleme kapasitesi 
3.500 ton/saat‟tir. Ġskeleye maksimum 65 bin DWT‟lik gemiler yanaĢabilmektedir. 
2016 yılında iskeleye toplam 56 gemi yanaĢmıĢtır. 

Batman Terminalinde 150.000 varil/adet olmak üzere 7 adet (toplam 1.050.000 
varil), Diyarbakır istasyonunda 235.000 varil/adet olmak üzere 4 adet (toplam 940.000 
varil), Sarıl istasyonunda 203.000 varil/adet olmak üzere 4 adet (toplam 812.000 
varil), Batman Terminalinde 150.000 varil/adet olmak üzere 7 adet (toplam 1.050.000 
varil) depolama tankı, 42.000 varil kapasiteli 1 adet ballast tankı bulunmaktadır.  

-Verimlilik: 
Irak-Türkiye HPBH, Ceyhan-Kırıkkale HPBH, Batman-Dörtyol HPBH‟nın 

2016 yılı faaliyetleri ve verimlilikleri, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
  

 

 
 

Tablo 18:Verimlilik 
    Irak- Ceyhan- Batman- 
    Türkiye Kırıkkale Dörtyol 
  Birim HPBH HPBH HPBH 

TaĢıma kapasitesi                                 
m ton/yıl 70.900.000 7.200.000 4.500.000 

varil/yıl 553.000.000 36.000.000 25.000.000 

2016 yılında yapılan taĢıma: 
m ton/yıl 26.082.944 4.874.232 2.851.905 
varil/yıl 189.439.421 35.356.640 19.990.579 

Kapasite kullanımı 
% 36,8 67,7 63,4 

(mton/yıl taĢıma değ. ile) 

Yıllık çalıĢma süresi 
saat 8.760 8.760 8.760 
gün 365 365 365 

GerçekleĢen çalıĢma süresi 
saat 7.899 5.652 5.221 
gün 329 235,5 217 

Tesisten yararlanma oranı % 90,1 64,5 59,5 

TaĢıma verimi Bin 
varil/saat 24,0 6,3 3,8 

Kullanılan ilk madde (elektrik) kWh 139.993.063 32.853.863 11.523.673 
Ġlk madde verimliliği Varil/kWh 1,35 1,08 1,73 

2016 yılında Irak-Türkiye HPBH ile 26,1 milyon ton ham petrol taĢınmıĢ, 
kapasite kullanımı %36,8 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ceyhan-Kırıkkale HPBH ile 4,9 
milyon ton ham petrol taĢınmıĢ, kapasite kullanımı %67,7 olmuĢtur. Batman-Dörtyol 
HPBH ile 2,9 milyon ton ham petrol taĢınarak %63,4 kapasite kullanımı 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın ana statüsünde faaliyetlerinin özetle; petrol ve doğal gazın yurt içi 
ve dıĢından alım satımını yapmak, kendisine veya baĢkalarına ait petrol ve petrol 
ürünleri ile doğal gazın yurt içinde nakliyesini ve yurt dıĢına transit taĢınması amacına 
uygun olarak boru hatları, depolama tankları, yükleme tesis ve iskeleleri inĢa etmek ve 
her türlü liman iĢletmeciliği yapmanın yanısıra, LNG taĢımacılığı ve bu amaçla tanker 
filosu ve doğal gaz sıvılaĢtırma tesisleri kurulması olduğu belirtilmiĢtir. 

-Boru Hattında Sabotaj ve Hırsızlık Olayları Ġle 3. ġahısların Verdiği 
Zararlar: 

Boru hatlarının korunması 14.09.2006 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı 
ile yapılan bir protokol çerçevesinde BOTAġ‟la karĢılıklı iĢbirliği ile jandarma 
marifetiyle sağlanmaktadır.  14.09.2006 tarihli protokol, 30.07.2003 tarihli 641 km.lik 
Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattı, 19.11.2003 tarihli 1.170 km.lik Türkiye-
Ġran doğal gaz boru hattı, 26.03.2004 tarihli 1.066 km.lik Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
ham petrol boru hattı protokollerinin tek bir protokolde birleĢtirilmesini sağlamak 
üzere her üç hattın güvenliğinde görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla 
düzenlenmiĢtir. 

61Sayıştay   



 

 
 

Söz konusu protokol çerçevesinde Jandarma Koruma Karakollarına ve 
Jandarma Koruma Timlerine gerekli araç, gereç ve malzeme temin edilerek, petrol ve 
doğal gaz boru hatları ile boru hattı üzerinde bulunan pompa, blok vana, basınç 
düĢürme istasyonları gibi sabit tesislerin korunması, Jandarma birlikleri ile koordineli 
olarak sağlanmaktadır. 

Petrol ve doğal gaz boru hatlarında hırsızlık, sabotaj, makine kırılması, çevre, 
sel, yangın, fırtına, heyelan, yıldırım gibi sebeplerden dolayı hasar ve zararlar 
oluĢabilmektedir. Bunlardan hırsızlık ve sabotaj nedeniyle meydana gelen zarar 
tutarları, son 6 yıl için aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 19:BOTAġ boru hatlarında meydana gelen zararlar 

BOTAġ boru hatlarında meydana 
gelen zararlar 

Hırsızlık Sabotaj 

Miktarı Zarar tutarı* Miktarı Zarar tutarı* 

Adet ABD $ Adet ABD $ 

2011 
Petrol boru hatları 88      1.184.729,47     4         5.950.820,86     
Doğal gaz boru hatları 12            34.252,65     2         5.998.422,75     

2012 
Petrol boru hatları 58          917.566,49     12      23.403.867,69     
Doğal gaz boru hatları 11            28.984,22      - -  

2013 
Petrol boru hatları 83      2.665.282,94     1            681.218,54     

Doğal gaz boru hatları 16            34.572,64      - -  

2014 
Petrol boru hatları 155      3.430.083,17     -  -  

Doğal gaz boru hatları 7            20.495,25      - -  

2015 
Petrol boru hatları 300      3.633.950,78     1         1.531.790,34     

Doğal gaz boru hatları 10            24.436,47     4         2.339.641,06     

2016 Petrol boru hatları 235 **     
 

3 ** 

Doğal gaz boru hatları - ** 7 ** 

*Tablodaki zarar turaları o güne kadar kuruluĢta belgesi düzenlenen kalemlere ait olup belgesi 
henüz düzenlenmediğinden tutarlara dahil edilememiĢ rakamlar da bulunabilmektedir. 

**2016 yılı ile ilgili rakamlar hırsızlık ve sabotaj türünde ayrıĢtırılmaksızın hırsızlık, sabotaj, 
yangın, makine kırılması, 3. ġahıs zararları vb. Ģeklinde olmak üzere toplam hasar tutarı 
olarak aĢağıda yer almaktadır. 

2016 yılında; 
-Petrol boru hatlarında; toplamda 265 adet hasar meydana gelmiĢ (hırsızlık 235 

adet, yıldırım 1 adet, sabotaj 3 adet, çevre kirliliği 22 adet, üçüncü Ģahıs 2 adet ve 
makine kırılması 2 adet) olup, bu güne kadar ilgili birimlere intikal eden belgelerde 
toplamda 2.969.700,71 ABD Doları zarar gerçekleĢmiĢtir. 

-Doğal gaz boru hatlarında ise toplamda 18 adet hasar meydana gelmiĢ (yangın 
1 adet, yıldırım 1 adet, üçüncü Ģahıs 2 adet, sabotaj 7 adet ve makine kırılması 7 adet) 
olup, bu güne kadar ilgili birimlere intikal eden belgelerde toplamda 1.634.209,78 
ABD Doları zarar gerçekleĢmiĢtir. 
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Söz konusu protokol çerçevesinde Jandarma Koruma Karakollarına ve 
Jandarma Koruma Timlerine gerekli araç, gereç ve malzeme temin edilerek, petrol ve 
doğal gaz boru hatları ile boru hattı üzerinde bulunan pompa, blok vana, basınç 
düĢürme istasyonları gibi sabit tesislerin korunması, Jandarma birlikleri ile koordineli 
olarak sağlanmaktadır. 

Petrol ve doğal gaz boru hatlarında hırsızlık, sabotaj, makine kırılması, çevre, 
sel, yangın, fırtına, heyelan, yıldırım gibi sebeplerden dolayı hasar ve zararlar 
oluĢabilmektedir. Bunlardan hırsızlık ve sabotaj nedeniyle meydana gelen zarar 
tutarları, son 6 yıl için aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 19:BOTAġ boru hatlarında meydana gelen zararlar 

BOTAġ boru hatlarında meydana 
gelen zararlar 

Hırsızlık Sabotaj 

Miktarı Zarar tutarı* Miktarı Zarar tutarı* 

Adet ABD $ Adet ABD $ 

2011 
Petrol boru hatları 88      1.184.729,47     4         5.950.820,86     
Doğal gaz boru hatları 12            34.252,65     2         5.998.422,75     

2012 
Petrol boru hatları 58          917.566,49     12      23.403.867,69     
Doğal gaz boru hatları 11            28.984,22      - -  

2013 
Petrol boru hatları 83      2.665.282,94     1            681.218,54     

Doğal gaz boru hatları 16            34.572,64      - -  

2014 
Petrol boru hatları 155      3.430.083,17     -  -  

Doğal gaz boru hatları 7            20.495,25      - -  

2015 
Petrol boru hatları 300      3.633.950,78     1         1.531.790,34     

Doğal gaz boru hatları 10            24.436,47     4         2.339.641,06     

2016 Petrol boru hatları 235 **     
 

3 ** 

Doğal gaz boru hatları - ** 7 ** 

*Tablodaki zarar turaları o güne kadar kuruluĢta belgesi düzenlenen kalemlere ait olup belgesi 
henüz düzenlenmediğinden tutarlara dahil edilememiĢ rakamlar da bulunabilmektedir. 

**2016 yılı ile ilgili rakamlar hırsızlık ve sabotaj türünde ayrıĢtırılmaksızın hırsızlık, sabotaj, 
yangın, makine kırılması, 3. ġahıs zararları vb. Ģeklinde olmak üzere toplam hasar tutarı 
olarak aĢağıda yer almaktadır. 

2016 yılında; 
-Petrol boru hatlarında; toplamda 265 adet hasar meydana gelmiĢ (hırsızlık 235 

adet, yıldırım 1 adet, sabotaj 3 adet, çevre kirliliği 22 adet, üçüncü Ģahıs 2 adet ve 
makine kırılması 2 adet) olup, bu güne kadar ilgili birimlere intikal eden belgelerde 
toplamda 2.969.700,71 ABD Doları zarar gerçekleĢmiĢtir. 

-Doğal gaz boru hatlarında ise toplamda 18 adet hasar meydana gelmiĢ (yangın 
1 adet, yıldırım 1 adet, üçüncü Ģahıs 2 adet, sabotaj 7 adet ve makine kırılması 7 adet) 
olup, bu güne kadar ilgili birimlere intikal eden belgelerde toplamda 1.634.209,78 
ABD Doları zarar gerçekleĢmiĢtir. 

 

 
 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vasıtasıyla, Savunma Sanayi MüsteĢarlığı 
ile iĢbirliğine gidilerek, petrol ve doğal gaz boru hatlarının ve bu hatlar üzerindeki 
tesislerin güvenliğinin sağlanması için farklı arazi yapılarında ve farklı tehdit 
durumlarında yeni ve ileri teknoloji kullanılan entegre güvenlik sistemlerine ihtiyaç 
duyulması sebep gösterilmek üzere, kaynağı ETKB tarafından karĢılanmak üzere 
“Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin Korunması ve 
Güvenliği Projesi”nin gerçekleĢtirilmesi iĢi Savunma Sanayi MüsteĢarlığınca 
yürütülmektedir. Ġlgili proje üzerinde çalıĢma yapacak bir çalıĢma grubu oluĢturulması 
amacıyla bu çalıĢma grubuna katılım sağlayacak personel listesi BOTAġ tarafından 
ETKB‟na 28.11.2013 tarih ve 35528 sayılı yazı ile bildirilmiĢtir. 

Petrol ve doğal gaz boru hatlarına verilen hasar ve zararlara karĢı boru 
hatlarının güvenliğini sağlamak, sabotaj ve hırsızlık gibi olayları önlemek için söz 
konusu proje ve paralelindeki çalıĢmalar önem arz etmektedir. 

Konuyla ilgili olarak SayıĢtay‟ın, BOTAġ 2014 yılı denetim raporunda; 
“Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği konusunda, son zamanlarda 

artan hırsızlık baĢta olmak üzere hatlara hasar ve zarar veren, çevre kirliliğine neden 
olan olayları önlemeyi teminen; 

-“Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin 
Korunması ve Güvenliği Projesi”nin en kısa sürede tamamlanması, 

-Jandarma Genel Komutanlığı ile BOTAġ arasında imzalanmıĢ bulunan “boru 
hatları güvenlik protokolü” ve ekinde yer alan karakol listelerinin; listede yer almayan 
karakollarla birlikte karakollar arasındaki mesafeler açısından değerlendirilerek, 
hırsızlık mahallerine, minimum mesafelerden en kısa zamanda ulaĢabilmeyi 
sağlayabilecek Ģekilde değerlendirilmesi, 

-Boru hatlarında artan hırsızlık olayları ile mevcut hırsızlık tespitinde kullanılan 
teknik ve insan gücüyle yürütülen güvenlik tedbirlerinin tüm ayrıntılarıyla gözden 
geçirilmesi, ek önlemlerin alınmasını teminen çalıĢmaların baĢlatılması, 

-BaĢta hukuk müĢavirliği olmak üzere diğer ilgili birimlerin de içinde yer 
alacağı bir komisyon marifetiyle, boru hatlarına karĢı iĢlenen suçların 
cezalandırılmasına iliĢkin hukuki müeyyidelerin yeterli olup olmadığının 
değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili mercilere iletilmesi,” 

Önerisi yer almıĢtır. 
Öneri ile ilgili olarak SayıĢtay 2015 yılı denetim ve incelemelerinde; 
-ITP (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı) Ham Petrol Boru Hattının ġanlıurfa 

il sınırları içerisindeki bölümünün güvenliği için alınacak ilave ek tedbirlerle ilgili 
olarak BOTAġ Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, ġanlıurfa Valiliği ve Ġl Jandarma 
Komutanlığı arasında Haziran 2016 tarihli bir protokolün imzalandığı, 

-Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı‟nda meydana gelen hırsızlık 
olaylarının önlenmesi ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla da 10 kiĢilik 
hat gözcüsü alımı gerçekleĢtirildiği, 
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-ITP (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı) Ham Petrol Boru Hattı üzerinde 
muhtelif yerlerde geçici köy korucuları marifetiyle nöbet sistemi kurulduğu (BOTAġ 
Yönetim Kurulunun 04.05.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararına istinaden ulaĢımı 
BOTAġ tarafından sağlanmaktadır.) 

-Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Tesislerinin Güvenliği Projesi‟nin iĢ 
paketlerine bölünerek fazlar halinde tamamlanmasının hedeflendiği, ilk fazda Irak-
Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Ceyhan Deniz Terminali, Marmara Ereğlisi LNG 
Tesisi ile doğuda yer alan kompresör ve ölçüm istasyonlarının yer aldığı, projenin 1. 
fazı için 2016 yılı içerisinde SSM tarafından sözleĢmenin imzalanmasının ve yapım 
aĢamasının 2019 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı, 

-Kapsamında gerçek zamanlı hidrolik hesaplama ve kaçak tespit sisteminin de 
yer aldığı Doğal Gaz Boru Hatları SCADA Sistemi Yenileme ve Yedekleme Projesine 
iliĢkin sözleĢmenin 2015 yılı Temmuz ayında imzalandığı, 

-Önerinin “BaĢta hukuk müĢavirliği olmak üzere diğer ilgili birimlerin de içinde 
yer alacağı bir komisyon marifetiyle, boru hatlarına karĢı iĢlenen suçların 
cezalandırılmasına iliĢkin hukuki müeyyidelerin yeterli olup olmadığının 
değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili mercilere iletilmesi,” Ģeklindeki 4. tiresine 
istinaden, 18.02.2016 tarih ve 135 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile BOTAġ I. Hukuk 
MüĢavirliği, Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri BaĢkanlığının ilgili personellerinden oluĢmak üzere 
bir komisyonun teĢkil edildiği ve komisyon çalıĢmalarının devam ettiği 

Görüldüğünden; 
Konuyla ilgili olarak SayıĢtay‟ın, BOTAġ 2015 yılı denetim raporunda; 
 “Son yıllarda artarak 2015 yılında 300‟ü ham petrol, 10 adedi ise doğal gaz 

boru hatlarında olmak üzere son beĢ yıl içerisinde en yüksek düzeye ulaĢan, hırsızlık 
baĢta olmak üzere boru hatlarında hasar ve çevre kirliliği de oluĢturarak zarar meydana 
getiren olayları önlemeyi teminen; 

-Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin 
Korunması ve Güvenliği Projesi‟nin en kısa sürede tamamlanması, 

-Boru hatlarına karĢı iĢlenen suçların cezalandırılmasına iliĢkin hukuki 
müeyyidelerin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili 
mercilere iletilmesi için BOTAġ I. Hukuk MüĢavirliği, Petrol ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü, Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri 
BaĢkanlığının ilgili personelden oluĢmak üzere teĢkil edilen komisyon çalıĢmalarının 
biran önce tamamlanarak uygulamaya konulması,” 

önerisi yer almıĢtır. 
BOTAġ‟ın 2015 yılı bilanço ve netice hesaplarının görüĢüldüğü 15.06.2017 

tarihli TBMM KĠT Alt Komisyonu tarafından söz konusu önerinin izlenmesi uygun 
görülmüĢtür.  

Önerinin birinci tiresinde bahsedilen; Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve 
Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin Korunması ve Güvenliği Projesi ile ilgili çalıĢmalar 
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-ITP (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı) Ham Petrol Boru Hattı üzerinde 
muhtelif yerlerde geçici köy korucuları marifetiyle nöbet sistemi kurulduğu (BOTAġ 
Yönetim Kurulunun 04.05.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararına istinaden ulaĢımı 
BOTAġ tarafından sağlanmaktadır.) 

-Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Tesislerinin Güvenliği Projesi‟nin iĢ 
paketlerine bölünerek fazlar halinde tamamlanmasının hedeflendiği, ilk fazda Irak-
Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Ceyhan Deniz Terminali, Marmara Ereğlisi LNG 
Tesisi ile doğuda yer alan kompresör ve ölçüm istasyonlarının yer aldığı, projenin 1. 
fazı için 2016 yılı içerisinde SSM tarafından sözleĢmenin imzalanmasının ve yapım 
aĢamasının 2019 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığı, 

-Kapsamında gerçek zamanlı hidrolik hesaplama ve kaçak tespit sisteminin de 
yer aldığı Doğal Gaz Boru Hatları SCADA Sistemi Yenileme ve Yedekleme Projesine 
iliĢkin sözleĢmenin 2015 yılı Temmuz ayında imzalandığı, 

-Önerinin “BaĢta hukuk müĢavirliği olmak üzere diğer ilgili birimlerin de içinde 
yer alacağı bir komisyon marifetiyle, boru hatlarına karĢı iĢlenen suçların 
cezalandırılmasına iliĢkin hukuki müeyyidelerin yeterli olup olmadığının 
değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili mercilere iletilmesi,” Ģeklindeki 4. tiresine 
istinaden, 18.02.2016 tarih ve 135 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile BOTAġ I. Hukuk 
MüĢavirliği, Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü, Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri BaĢkanlığının ilgili personellerinden oluĢmak üzere 
bir komisyonun teĢkil edildiği ve komisyon çalıĢmalarının devam ettiği 

Görüldüğünden; 
Konuyla ilgili olarak SayıĢtay‟ın, BOTAġ 2015 yılı denetim raporunda; 
 “Son yıllarda artarak 2015 yılında 300‟ü ham petrol, 10 adedi ise doğal gaz 

boru hatlarında olmak üzere son beĢ yıl içerisinde en yüksek düzeye ulaĢan, hırsızlık 
baĢta olmak üzere boru hatlarında hasar ve çevre kirliliği de oluĢturarak zarar meydana 
getiren olayları önlemeyi teminen; 

-Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin 
Korunması ve Güvenliği Projesi‟nin en kısa sürede tamamlanması, 

-Boru hatlarına karĢı iĢlenen suçların cezalandırılmasına iliĢkin hukuki 
müeyyidelerin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili 
mercilere iletilmesi için BOTAġ I. Hukuk MüĢavirliği, Petrol ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü, Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri 
BaĢkanlığının ilgili personelden oluĢmak üzere teĢkil edilen komisyon çalıĢmalarının 
biran önce tamamlanarak uygulamaya konulması,” 

önerisi yer almıĢtır. 
BOTAġ‟ın 2015 yılı bilanço ve netice hesaplarının görüĢüldüğü 15.06.2017 

tarihli TBMM KĠT Alt Komisyonu tarafından söz konusu önerinin izlenmesi uygun 
görülmüĢtür.  

Önerinin birinci tiresinde bahsedilen; Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve 
Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin Korunması ve Güvenliği Projesi ile ilgili çalıĢmalar 

 

 
 

devam etmektedir. Bunun yanısıra yine konuyla ilgili olarak; sözleĢmesi 2015 yılı 
Temmuz ayında imzalanan, gerçek zamanlı hidrolik hesaplama ve kaçak tespit 
sisteminin de yer aldığı Doğal Gaz Boru Hatları SCADA Sistemi Yenileme ve 
Yedekleme Projesine iliĢkin çalıĢmalar da devam etmektedir. 

Önerinin ikinci tiresinde bahsedilen, Boru hatlarına karĢı iĢlenen suçların 
cezalandırılmasına iliĢkin hukuki müeyyidelerin yeterli olup olmadığının 
değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili mercilere iletilmesi için oluĢturulmuĢ olunan 
komisyon, çalıĢmalarına devam etmektedir.  

-Arıtım Petrolü Üretimi: 
Ġskeleye yükleme amacıyla yanaĢan tankerlerin getirdiği deniz suyu, petrol ve 

yağ karıĢımı sular (ballast) Ceyhan ve Dörtyol terminallerinde bulunan ballast 
tanklarında toplanmakta, daha sonra yapılan iĢlemlerden sonra bu ballast suyu 
ayrıĢtırılarak elde edilen petrol alınmakta ve ayrıĢtırılan deniz suyu tekrar denize ya da 
yangın suyu havuzuna gönderilmektedir. Bu Ģekilde elde edilen arıtım petrolünün, 
daha sonra TÜPRAġ‟a satılması imkanı doğabilmektedir. 

2016 yılı sonu itibarıyla Ceyhan Arıtım Tesisleri stoklarında 7.233 varil, 
Dörtyol Arıtım Tesisleri stoklarında ise 1.647 varil ham petrol bulunmaktadır.   

-Liman-Ġskele Hizmetleri: 
BOTAġ, ana statüsünde de bulunduğu gibi Kılavuzluk, römorkörcülük, 

palamarcılık, tahmil/tahliye, kurtarma ve yardım iĢleri ve cer hizmetleri, dalgıç 
hizmetleri ile her türlü liman iĢletmeciliği yapabilmektedir. BOTAġ‟ın Ceyhan, 
Dörtyol ve Marmara Ereğlisi LNG terminali bünyesinde olmak üzere liman ve 
iskeleleri mevcuttur. Bu kapsamda Ceyhan ve Dörtyol liman özellikleri yukarıda 
bahsedilmiĢ olup bunun yanı sıra Marmara Ereğlisi LNG terminali iskelesi için 
yükleme kapasitesi 1.200 m3 LNG/saat, aylık gemi boĢaltım kapasitesi 7 gemidir. 

2016 yılında Ceyhan, Dörtyol ve Marmara Ereğlisi liman iĢletme sahalarında 
bulunan BTC, OPET, MARTAġ iskeleleri ve BÜTANGAZ, ARGAZ Ģamandıralarına 
verilen pilotaj ve römorkaj hizmetleri kapsamında; Ceyhan terminalinde toplam 282, 
Dörtyol terminalinde 56, LNG terminalinde 23, BTC terminalinde de 313 gemiye, 
ayrıca 3. Ģahıs iskeleleri dahilinde 27 gemiye deniz hizmeti verilmiĢtir. 

-Booster Hizmetleri: 
Depolama tanklarında bulunan ham petrolün rafineriye iletimi için yapılan 

pompalama hizmetlerini kapsayan booster hizmetleri kapsamında 2016 yılında, 
Batman Rafinerisi‟ne 1.018.805 metrik ton (6.846.933 varil) booster hizmeti 
verilmiĢtir. 

II-Doğal Gaz TaĢımacılığı: 
2016 Yılı Revize iĢ programında LNG (sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz) ile birlikte 

toplam 36,5 milyar Sm3 doğal gaz alımı öngörülmüĢtür. Bu miktarın 29,2 milyar 
Sm3‟ü doğal gaz,  7,3 milyar Sm3‟ü doğal gaz eĢdeğeri LNG olarak planlanmıĢtır.  

2016 yılı gerçekleĢmesi ise 30,2 milyar Sm3 doğal gaz, 7,3 milyar Sm3 doğal 
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gaz eĢdeğeri LNG (spot LNG alımı dahil), 0,4 milyon Sm3 tedarikçilerden elde edilen 
doğal gaz olmak üzere toplamda 37,9 milyar Sm3 doğal gaz alımı Ģeklinde olmuĢtur. 
Revize programa göre %103, geçen yıla göre %92,1 oranında gerçekleĢme 
sağlanmıĢtır.  Bunun yanı sıra yukarıda belirtilen toplam doğal gaz miktarı içerisinde 
olmak üzere TPAO-depodan çekilen 2,1 milyar Sm3 doğal gaz olmuĢtur. 

2016 yılı revize iĢ programında Rusya Federasyonu Batı Hattı ve Mavi Akım 
hattı üzerinden 14,7 milyar Sm3 doğal gaz temin edileceği öngörülmüĢ, 15,9 milyar 
Sm3 gerçekleĢme olmuĢ, revize programa göre %109,2, geçen yıla göre %83,2 
oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.  

2016 yılında BOTAġ‟ın Rusya, Ġran ve Azerbaycan‟dan ithal ettiği doğal gaz 
miktarı 29,2 milyar Sm3 olup, bu ithalatta Rusya‟nın payı %53‟dur. 

2016 yılı revize iĢ programında Ġran‟dan 7,9 milyar Sm3 doğal gaz ithalatı 
öngörülmüĢ, 7,7 milyar Sm3 ithalat gerçekleĢtirilerek, programa göre %99,7 oranında, 
geçen yıla göre %98,4 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Toplam doğal gaz ithalatı 
içinde Ġran‟ın payı %23,5 olmuĢtur. 

2016 yılı revize iĢ programında Azerbaycan‟dan 6,5 milyar Sm3 doğal gaz 
ithalatı öngörülmüĢ, 6,3 milyar m3 ithalat yapılarak programa göre %97,5 oranında, 
geçen yıla göre %98,4 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Toplam doğal gaz ithalatı 
içinde Azerbaycan‟ın payı %21 olmuĢtur. 

Doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla Nijerya ve Cezayir‟den de LNG 
(sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz) alınmaktadır. 2016 yılı revize iĢ programında 1,9 milyar 
Sm3‟ü spot alım olmak üzere 7,3 milyar m3 doğal gaz eĢdeğeri LNG alımı 
öngörülmüĢ, 2,5 milyar Sm3‟ü spot alım olmak üzere 7,3 milyar Sm3 doğal gaz 
eĢdeğeri LNG ithal edilmiĢtir. GerçekleĢme geçen yıla göre %97,9, programa göre 
%100 oranında olmuĢtur. 

a-Doğal Gaz ĠĢletmeleri:  
BOTAġ‟ın doğal gaz iletimi ile ilgili faaliyetleri Ankara-Yapracık‟ta bulunan 

Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile ona bağlı Ġstanbul-Pendik ve Kayseri 
ĠĢletme Müdürlükleri ile Kırklareli, Bursa, Ġzmir, ÇarĢamba, Konya, Erzurum, 
KahramanmaraĢ ve Ankara Ģube müdürlükleri ve doğal gaz boru hatları 
güzergahlarında bulunan Malkoçlar ve Türkgözü ölçüm istasyonları ve Kırklareli, 
Ambarlı, Mucur, EskiĢehir, Doğubayazıt, Çorum, Hanak, Sivas, Erzincan kompresör 
istasyonları ile 9 adet ana ölçüm istasyonu, 47 adet RM/A istasyonu marifetiyle 
yürütülmektedir. 

2016 yılı sonu itibarıyla doğal gaz boru hatlarının uzunluğu 13.443 km‟ye 
ulaĢmıĢ, doğal gaz arz edilen il sayısı 78‟ye çıkmıĢ olup, faaliyette olan kompresör 
istasyonu sayısı, Kırklareli, Ambarlı, Gebze, EskiĢehir, Mucur, Çorum, Sivas, 
Erzincan, Hanak, Doğubayazıt olmak üzere 9 adettir. Diğer taraftan ilçelere ve 
OSB‟lere doğal doğal gaz ulaĢtırılması amacıyla KuruluĢun görevlendirilmesine iliĢkin 
Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde 2016 yılında 17 ilçe ve 3 Organize Sanayi 
Bölgesi‟ne doğal gaz arzı sağlanmıĢtır 

Doğal gazın Türkiye sınırlarına girdiği ana iletim hatları: 
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gaz eĢdeğeri LNG (spot LNG alımı dahil), 0,4 milyon Sm3 tedarikçilerden elde edilen 
doğal gaz olmak üzere toplamda 37,9 milyar Sm3 doğal gaz alımı Ģeklinde olmuĢtur. 
Revize programa göre %103, geçen yıla göre %92,1 oranında gerçekleĢme 
sağlanmıĢtır.  Bunun yanı sıra yukarıda belirtilen toplam doğal gaz miktarı içerisinde 
olmak üzere TPAO-depodan çekilen 2,1 milyar Sm3 doğal gaz olmuĢtur. 

2016 yılı revize iĢ programında Rusya Federasyonu Batı Hattı ve Mavi Akım 
hattı üzerinden 14,7 milyar Sm3 doğal gaz temin edileceği öngörülmüĢ, 15,9 milyar 
Sm3 gerçekleĢme olmuĢ, revize programa göre %109,2, geçen yıla göre %83,2 
oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.  

2016 yılında BOTAġ‟ın Rusya, Ġran ve Azerbaycan‟dan ithal ettiği doğal gaz 
miktarı 29,2 milyar Sm3 olup, bu ithalatta Rusya‟nın payı %53‟dur. 

2016 yılı revize iĢ programında Ġran‟dan 7,9 milyar Sm3 doğal gaz ithalatı 
öngörülmüĢ, 7,7 milyar Sm3 ithalat gerçekleĢtirilerek, programa göre %99,7 oranında, 
geçen yıla göre %98,4 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Toplam doğal gaz ithalatı 
içinde Ġran‟ın payı %23,5 olmuĢtur. 

2016 yılı revize iĢ programında Azerbaycan‟dan 6,5 milyar Sm3 doğal gaz 
ithalatı öngörülmüĢ, 6,3 milyar m3 ithalat yapılarak programa göre %97,5 oranında, 
geçen yıla göre %98,4 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Toplam doğal gaz ithalatı 
içinde Azerbaycan‟ın payı %21 olmuĢtur. 

Doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla Nijerya ve Cezayir‟den de LNG 
(sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz) alınmaktadır. 2016 yılı revize iĢ programında 1,9 milyar 
Sm3‟ü spot alım olmak üzere 7,3 milyar m3 doğal gaz eĢdeğeri LNG alımı 
öngörülmüĢ, 2,5 milyar Sm3‟ü spot alım olmak üzere 7,3 milyar Sm3 doğal gaz 
eĢdeğeri LNG ithal edilmiĢtir. GerçekleĢme geçen yıla göre %97,9, programa göre 
%100 oranında olmuĢtur. 

a-Doğal Gaz ĠĢletmeleri:  
BOTAġ‟ın doğal gaz iletimi ile ilgili faaliyetleri Ankara-Yapracık‟ta bulunan 

Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ile ona bağlı Ġstanbul-Pendik ve Kayseri 
ĠĢletme Müdürlükleri ile Kırklareli, Bursa, Ġzmir, ÇarĢamba, Konya, Erzurum, 
KahramanmaraĢ ve Ankara Ģube müdürlükleri ve doğal gaz boru hatları 
güzergahlarında bulunan Malkoçlar ve Türkgözü ölçüm istasyonları ve Kırklareli, 
Ambarlı, Mucur, EskiĢehir, Doğubayazıt, Çorum, Hanak, Sivas, Erzincan kompresör 
istasyonları ile 9 adet ana ölçüm istasyonu, 47 adet RM/A istasyonu marifetiyle 
yürütülmektedir. 

2016 yılı sonu itibarıyla doğal gaz boru hatlarının uzunluğu 13.443 km‟ye 
ulaĢmıĢ, doğal gaz arz edilen il sayısı 78‟ye çıkmıĢ olup, faaliyette olan kompresör 
istasyonu sayısı, Kırklareli, Ambarlı, Gebze, EskiĢehir, Mucur, Çorum, Sivas, 
Erzincan, Hanak, Doğubayazıt olmak üzere 9 adettir. Diğer taraftan ilçelere ve 
OSB‟lere doğal doğal gaz ulaĢtırılması amacıyla KuruluĢun görevlendirilmesine iliĢkin 
Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde 2016 yılında 17 ilçe ve 3 Organize Sanayi 
Bölgesi‟ne doğal gaz arzı sağlanmıĢtır 

Doğal gazın Türkiye sınırlarına girdiği ana iletim hatları: 

 

 
 

-Rusya Federasyonu-Türkiye (Batı hattı) Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı;  hat 842 
km uzunluğunda olup, Kırklareli-Malkoçlar‟dan baĢlayıp Ambarlı, Ġstanbul, Ġzmit, 
Bursa ve EskiĢehir güzergahı ile Ankara‟ya ulaĢmaktadır.  

-Doğu Anadolu (Ġran) Doğal gaz Ana Ġletim Hattı; hattın uzunluğu 1.491 km 
olup, Ağrı-Doğubayazıt‟tan baĢlayıp Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri-Mucur 
güzergahı ile Ankara‟ya ulaĢmaktadır. 

-Rusya Federasyonu-Karadeniz-Türkiye (Mavi Akım) Doğal gaz Ana iletim 
Hattı; Rusya topraklarında 370 km, Karadeniz geçiĢinde 392 km uzunluğunda paralel 
2 hat ve Türkiye topraklarında 501 km uzunluğunda bir hat olmak üzere 3 ana 
bölümden meydana gelmektedir. Türkiye topraklarındaki kısmı Samsun‟dan 
baĢlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale güzergahı ile Ankara‟ya ulaĢmakta, Polatlı 
yakınlarında Malkoçlar-Ankara ana iletim hattı ile birleĢmektedir.   

-Azerbaycan (ġahdeniz)-Türkiye (Bakü-Tiflis-Erzurum) Doğal gaz Ana iletim 
Hattı; Türkiye-Gürcistan sınırında baĢlayan ve 226 km uzunluğunda olan hat Ardahan-
Hanak, Kars güzergahı ile Erzurum‟a ulaĢmaktadır. 

-Türkiye-Yunanistan Doğal gaz Boru Hattı; Türkiye uzunluğu 211 km olup, 
121 km‟si Karacabey-Marmara denizi, 17 km‟si Marmara denizi geçiĢi, 73 km‟si 
Trakya geçiĢidir. Boru hattı Ġpsala sınır noktasında Yunanistan‟a giriĢ yaparak 
Gümülcine‟de sona ermektedir. Bu hat ile ithal edilen doğal gazın bir kısmı 
Yunanistan‟a verilmektedir. 

GeçmiĢ yıllara ait SayıĢtay raporlarında da yer aldığı üzere, Ġzmit (ĠpraĢ) – 
Ġstanbul (Haramidere) arasında akaryakıt taĢıması için yapılmıĢ 16 inç boru hattı 
ile ilgili öneri, BOTAġ’ın 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ait hesaplarının 
görüĢüldüğü, 09.11.2016 tarihli KĠT Komisyon toplantısı neticesinde önceki 
yıllardan izlemede olan öneri olarak yer almıĢtır. Öneri ile ilgili geçmiĢ bilgiler ve 
gelinen son durum aĢağıda özetlenmiĢtir: 

Hazine MüsteĢarlığı‟nın, BOTAġ‟a göndermiĢ olduğu 22.01.2002 tarih ve 190 
sayılı; DPT MüsteĢarlığı‟na göndermiĢ olduğu 05.02.2004 tarih ve 5695 sayılı yazılar 
ve diğer muhtelif tarihlerdeki yazıĢmalardan da görüldüğü üzere;  

TÜPRAġ‟ın Ġzmit rafinerisinden (ĠpraĢ), Petrol Ofisi A.ġ.‟nin Ümraniye ve 
Haramidere depolarına beyaz ürün (benzin, motorin, gaz yağı, jet yakıtı) taĢımak için 
projelendirilen, Ġzmit (ĠpraĢ) - Ġstanbul (Haramidere) akaryakıt boru hattı yapım iĢi 
1984 yılında Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde yer alan Demiryolları ve Hava 
Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından yürütülmeye baĢlanmıĢtır.  

16 inç çapındaki söz konusu boru hattı, Ġstanbul Anadolu yakasında 40 km, 
Avrupa yakasında 87 km olmak üzere toplam 127 km uzunluğundadır. Hazine 
MüsteĢarlığı tarafından 15.11.1984 tarihli anlaĢma ile Ġslam Kalkınma Bankası‟ndan 
(ĠKB) sağlanan 15,7 milyon ABD Doları kredinin 8.552.373,36 ABD Doları 
kullanılmıĢtır. DLH tarafından da o dönemin cari kurları ile yaklaĢık olarak 8,5 milyon 
ABD Doları iç para harcanmıĢtır. Böylece kredi ve genel bütçeden yaklaĢık 17 milyon 
ABD Doları kullanılmak suretiyle Boğaz geçiĢi ve ĠpraĢ pompa istasyonu hariç olmak 
üzere projenin kalan kısımlarının tamamlanması 1989 yılına kadar sürmüĢtür. 
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Yüksek Planlama Kurulu‟nun (YPK) 15.08.1989 tarih ve 89/T-64 sayılı 
kararında, UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nün 1989 yılı yatırım 
programında 77E050030 numara ile yer alan Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16 
inç akaryakıt boru hattı projesinin; 

-Bu karar tarihi itibarıyla gerçekleĢtirilmiĢ olan kısımlarının sermayesine 
mahsuben BOTAġ‟a devrine, 

-Projenin eksik kalan kısmının BOTAġ tarafından değiĢik amaçla kullanım 
imkanı incelenmek suretiyle, tamamlanmasına, karar verilmiĢtir. 

Karar doğrultusunda, projenin BOTAġ‟a devrine iliĢkin BOTAġ ile DLH 
arasında 26.10.1990 tarihli devir protokolü imzalanmıĢtır. BOTAġ‟a devredildiği 
tarihe kadar, projenin boru hattı ve pig istasyonları tamamlanmıĢ, pompa motor 
grupları satın alınmıĢtır. Boğaz geçiĢi ve ĠpraĢ pompa istasyonu inĢaat ihaleleri ve boru 
hattının hidrostatik testi yapılmamıĢtır. BOTAġ tarafından yapılan inceleme ve 
çalıĢmalar sonucu basınç ve boru et kalınlığı gibi teknik sebepler, boru güzergahı 
üzerindeki yapılaĢmalar nedeniyle boru hattının doğal gaz taĢımacılığında mümkün 
olmadığı kanaatine varılmıĢtır. 

ETKB, Hazine MüsteĢarlığı, BOTAġ ve akaryakıt dağıtım Ģirketleri arasında 
25.07.2003 tarihinde yapılan toplantı sonrasında dağıtım Ģirketlerinin yazılı 
bildirimlerinden, Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının 
dağıtım Ģirketlerince değerlendirilemeyeceği sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

TBMM KĠT Komisyonunun, 08.01.2004 tarihli toplantısında, BOTAġ‟ın 1998, 
1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve iĢlemleri görüĢülmüĢ, Ġzmit (ĠpraĢ) – 
Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattı projesinin bir an önce ekonomiye 
kazandırılmasını teminen gerekirse bilabedel ĠSKĠ‟ye devredilmesinin Yüksek 
Planlama Kurulu‟ndan talep edilmesine iliĢkin bir temenni kararı alınmıĢtır.  

Yüksek Planlama Kurulu,  
-22.04.2004 tarih ve 2004/T-13 sayılı kararı ile 127 km‟lik Ġzmit (ĠpraĢ) – 

Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının 13 km‟sinin ĠSKĠ Genel 
Müdürlüğü‟ne bedelsiz devrine, 

-01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul 
(Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının, Kurul‟un 22.04.2004 tarih ve 2004/T-13 
sayılı kararı ile ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ne devredilen 13 km‟lik kesiminden geriye 
kalan kısmının, ekonomiye kazandırılmasını teminen Ġstanbul il sınırları içerisinde 
kalan kısmının tamamının doğmuĢ ve doğacak tüm hak ve vecibeleri ile bedelsiz 
olarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ne, Kocaeli il sınırları 
içerisinde kalan kısmının tamamının da doğmuĢ ve doğacak tüm hak ve vecibeleri ile 
bedelsiz olarak Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne devrine, 
karar vermiĢtir. 

BOTAġ, YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararına istinaden 
hazırladığı taslak devir protokollerini Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĠSKĠ Genel 
Müdürlüğü‟ne ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne 
01.10.2007 tarih ve 24189 sayılı yazı ile göndermiĢtir. KarĢılıklı yazıĢmalar ve Ġzmit 
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Yüksek Planlama Kurulu‟nun (YPK) 15.08.1989 tarih ve 89/T-64 sayılı 
kararında, UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nün 1989 yılı yatırım 
programında 77E050030 numara ile yer alan Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16 
inç akaryakıt boru hattı projesinin; 

-Bu karar tarihi itibarıyla gerçekleĢtirilmiĢ olan kısımlarının sermayesine 
mahsuben BOTAġ‟a devrine, 

-Projenin eksik kalan kısmının BOTAġ tarafından değiĢik amaçla kullanım 
imkanı incelenmek suretiyle, tamamlanmasına, karar verilmiĢtir. 

Karar doğrultusunda, projenin BOTAġ‟a devrine iliĢkin BOTAġ ile DLH 
arasında 26.10.1990 tarihli devir protokolü imzalanmıĢtır. BOTAġ‟a devredildiği 
tarihe kadar, projenin boru hattı ve pig istasyonları tamamlanmıĢ, pompa motor 
grupları satın alınmıĢtır. Boğaz geçiĢi ve ĠpraĢ pompa istasyonu inĢaat ihaleleri ve boru 
hattının hidrostatik testi yapılmamıĢtır. BOTAġ tarafından yapılan inceleme ve 
çalıĢmalar sonucu basınç ve boru et kalınlığı gibi teknik sebepler, boru güzergahı 
üzerindeki yapılaĢmalar nedeniyle boru hattının doğal gaz taĢımacılığında mümkün 
olmadığı kanaatine varılmıĢtır. 

ETKB, Hazine MüsteĢarlığı, BOTAġ ve akaryakıt dağıtım Ģirketleri arasında 
25.07.2003 tarihinde yapılan toplantı sonrasında dağıtım Ģirketlerinin yazılı 
bildirimlerinden, Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının 
dağıtım Ģirketlerince değerlendirilemeyeceği sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

TBMM KĠT Komisyonunun, 08.01.2004 tarihli toplantısında, BOTAġ‟ın 1998, 
1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait hesap ve iĢlemleri görüĢülmüĢ, Ġzmit (ĠpraĢ) – 
Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattı projesinin bir an önce ekonomiye 
kazandırılmasını teminen gerekirse bilabedel ĠSKĠ‟ye devredilmesinin Yüksek 
Planlama Kurulu‟ndan talep edilmesine iliĢkin bir temenni kararı alınmıĢtır.  

Yüksek Planlama Kurulu,  
-22.04.2004 tarih ve 2004/T-13 sayılı kararı ile 127 km‟lik Ġzmit (ĠpraĢ) – 

Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının 13 km‟sinin ĠSKĠ Genel 
Müdürlüğü‟ne bedelsiz devrine, 

-01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul 
(Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının, Kurul‟un 22.04.2004 tarih ve 2004/T-13 
sayılı kararı ile ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ne devredilen 13 km‟lik kesiminden geriye 
kalan kısmının, ekonomiye kazandırılmasını teminen Ġstanbul il sınırları içerisinde 
kalan kısmının tamamının doğmuĢ ve doğacak tüm hak ve vecibeleri ile bedelsiz 
olarak Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĠSKĠ Genel Müdürlüğü‟ne, Kocaeli il sınırları 
içerisinde kalan kısmının tamamının da doğmuĢ ve doğacak tüm hak ve vecibeleri ile 
bedelsiz olarak Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne devrine, 
karar vermiĢtir. 

BOTAġ, YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararına istinaden 
hazırladığı taslak devir protokollerini Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĠSKĠ Genel 
Müdürlüğü‟ne ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne 
01.10.2007 tarih ve 24189 sayılı yazı ile göndermiĢtir. KarĢılıklı yazıĢmalar ve Ġzmit 

 

 
 

(ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının üzerinde yapılan 
incelemeler sonrasında yapılan toplantılar neticesinde;  

-Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĠSKĠ Genel Müdürlüğü, BOTAġ‟a gönderdiği 
21.06.2008 tarih ve 84179 sayılı yazıda, söz konusu hattın kamulaĢtırma ve yüklenici 
firmayla ilgili (geçici ve kesin kabul, kesin hesap, teminat) vb. iĢlemlerinin BOTAġ 
Genel Müdürlüğü‟nce çözümlenmesinden sonra devrinin alınabileceğini, 

-Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel Müdürlüğü, BOTAġ‟a gönderdiği 
13.11.2009 tarih ve 7357 sayılı yazıda, 10.06.2008 tarihinde ĠSKĠ Genel 
Müdürlüğü‟nde yapılan toplantıda, boru hattının bugünkü haliyle devir alınması 
sonucunda oluĢturacağı hukuki sorunlar (kamulaĢtırma, tahsis, yüklenici firmanın 
geçici teminat ve kesin kabul vb.) ve gelmesi muhtemel taleplerin BOTAġ Genel 
Müdürlüğü tarafından çözümlenmesi akabinde hattın bila bedel devir alınabileceğini, 
bildirmiĢtir. 

Bunun üzerine BOTAġ, ĠSU‟ya gönderdiği 01.07.2010 tarih ve 20385 sayılı ve 
ĠSKĠ‟ye gönderdiği 01.07.2010 tarih ve 20386 sayılı yazılarda özetle YPK kararı 
dıĢında iĢlem yapılamayacağı hususunun açık olduğunu belirterek yukarıda bahsedilen 
talepleri ile YPK kararında belirtilenlerin değiĢtirilip müzakere edilemeyeceğini 
bildirmiĢ, söz konusu hattın kendileri ile ilgili kısmın tamamının “doğmuĢ ve doğacak 
tüm hak ve vecibeleri ile bedelsiz olarak” devir alıp almayacaklarının taraflarına 
bildirilmesini istemiĢtir. 

ĠSU, BOTAġ‟a gönderdiği 18.08.2010 tarih ve 5867 sayılı yazıda, 1989 yılında 
inĢaatı durdurularak BOTAġ‟a devredilen, 20 yıldır geçici, kesin kabulleri 
yapılmamıĢ, kesin hesap, teminat gibi iĢlemleri bitirilememiĢ söz konusu hattın bu 
sorunlarının kendilerince de çözüme kavuĢturulamayacağını belirterek, kamulaĢtırma 
ve yüklenici firmayla ilgili (geçici ve kesin kabul, kesin hesap, teminat) vb. 
iĢlemlerinin BOTAġ Genel Müdürlüğü‟nce çözümlenmesinden sonra idarelerine 
devredilmesini uygun gördüklerini yinelemiĢtir. 

Geçen süre içerisinde söz konusu boru hattı ile ilgili olarak muhtelif kurum ve 
kuruluĢlar, hattın deplasesi gibi konularda BOTAġ‟a yazılı taleplerde 
bulunmaktadırlar. Nitekim, TOKĠ, BOTAġ‟a gönderdiği 13.01.2011 tarih ve 306 sayılı 
yazısı ile Ġstanbul ili içerisinde, Kara Yolları Genel Müdürlüğü 05.10.2012 tarih ve 
45546 sayılı yazısında belirttiği güzergahlarda, söz konusu boru hattının deplasesi 
taleplerinde bulunmuĢlardır. 

BOTAġ bünyesindeki iç yazıĢmalarda: Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü‟nün, Kalite, Eğitim ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına muhatap 22.11.2012 
tarih ve 54802 sayılı yazıda; son yıllarda artan yoğun yapılaĢma ve alt yapı tesisleri 
inĢaatları nedeniyle Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının 
pek çok noktada deplase edildiği, boru hattında genel olarak BOTAġ adına 
kamulaĢtırma olmaması nedeniyle arsa sahiplerince pek çok noktada kesilerek 
çıkartıldığı, boru bütünlüğünün önemli derecede zarar gördüğü, genel olarak 
kamulaĢtırma yapılmaması durumunda bundan sonra da kesilerek çıkarılabileceği, arsa 
sahiplerince zaman zaman BOTAġ aleyhine dava açılarak geriye dönük iĢgaliye bedeli 
taleplerinin yer aldığı görülmüĢtür. 
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YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul 
(Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının ilgili kısımlarının, Ġstanbul BüyükĢehir 
Belediyesi ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel 
Müdürlüğü‟ne devredilmesi kararlaĢtırılmıĢ, ancak bu devrin 2006 yılından bugüne 
kadar gerçekleĢmemiĢ olması nedeniyle, BOTAġ, söz konusu hat ile ilgili 
kamulaĢtırma hususlarında muhtelif belediyelerin, UlaĢtırma Bakanlığı‟na gönderdiği, 
UlaĢtırma Bakanlığı‟ndan da BOTAġ‟a gönderilen, birçok yazıya muhatap durumunda 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aĢağıdaki gibidir: 

Ġstanbul, Kağıthane Belediye BaĢkanlığı‟nın BOTAġ‟a gönderdiği 09.12.2013 
tarih ve 4034 sayılı yazısında, bazı taĢınmazlarla ilgili olarak belediyeleri adına 
devrinin alınacağını, ancak taĢınmazların tapu kütüğünde 24.08.1987 tarih ve 2264 
yevmiye ile yer alan istimlak Ģerhinin kaldırılmasının Demiryollar Limanlar ve Hava 
Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nden istenildiği, UlaĢtırma Bakanlığı, Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü‟nün (Mülga Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları 
ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü) 20.11.2013 tarih ve 21994 sayılı cevabi yazısında, söz 
konusu taĢınmazların kamulaĢtırma nedeni olan ĠpraĢ-Haramidere 16 inch‟lik Petrol 
Boru Hattı Projesinin tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte BOTAġ‟a 
devredildiğinden, söz konusu Ģerhlerin kaldırılması hususundaki müracaatın da 
BOTAġ‟ça yapılması gerektiği hususlarını bildirerek, BOTAġ‟tan cevap talep etmiĢtir. 
BOTAġ ise kendi bünyesindeki birimi olan Büyükçekmece Ġrtibat Bürosundan, 
yukarıda bahsedilen kadastro paftasında inceleme yapılarak, boru hattının söz konusu 
taĢınmazlara isabet etmediği tespit edilirse Ģerhin tapu kütüğünden terkininin 
sağlanması ve ilgili Belediye BaĢkanlığı‟na bilgi verilmesi hususunu istemiĢtir. 

Bunun yanı sıra BOTAġ, ĠpraĢ-Haramidere 16 inch‟lik Petrol Boru Hattı 
üzerindeki çeĢitli parsellerdeki hak sahiplerinin, kendisi ve Ġstanbul BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı aleyhine, “kamulaĢtırmasız el atma” nedeniyle açtığı davalara 
maruz kalmıĢtır. Bu kapsamda BOTAġ; Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 2001/297, 2004/894, 2008/407, 2009/402, 2010/195, 2011/199 ve 
2012/535 Esas no‟lu dosyalar üzerinden görülen davalar sonucunda, dava sahiplerine 
yaklaĢık olarak toplamda 605 bin TL tutarında ödeme yapmıĢtır.  

Gelinen son noktada, BOTAġ, ETKB‟ye gönderdiği ve Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul 
(Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının devri konusunda ĠSKĠ ve ĠSU ile ilgili 
geliĢmeleri özetlediği 24.10.2013 tarih ve 31504 sayılı yazıda, gereği için konunun 
ilgili mercilere ulaĢtırılması talebini belirtmiĢtir. ETKB ise BOTAġ‟a gönderdiği 
27.12.2013 tarih ve 1866 sayılı yazıda, yıllar itibarıyla yapılan yazıĢmalar ve 
çalıĢmalar hakkında Bakanlıkta bir bilgi bulunmadığını, konunun öncelikle hukuki 
açıdan BOTAġ Hukuk MüĢavirliğince incelenmesi, talebin gereken bilgi ve belgelerle, 
gerekiyorsa Yönetim Kurulundan geçirilerek tekrar ETKB‟na iletilmesini ifade 
etmiĢtir.  

2013 yılı SayıĢtay raporunda konuyla ilgili olarak; 
“UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nün 1989 yılı yatırım 

programında 77E050030 proje numarası ile yer alan, Yüksek Planlama Kurulu‟nun 
15.08.1989 tarih ve 89/T-64 sayılı kararına istinaden 26.10.1990 tarihli protokol ile 
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YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul 
(Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının ilgili kısımlarının, Ġstanbul BüyükĢehir 
Belediyesi ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi ĠSU Genel 
Müdürlüğü‟ne devredilmesi kararlaĢtırılmıĢ, ancak bu devrin 2006 yılından bugüne 
kadar gerçekleĢmemiĢ olması nedeniyle, BOTAġ, söz konusu hat ile ilgili 
kamulaĢtırma hususlarında muhtelif belediyelerin, UlaĢtırma Bakanlığı‟na gönderdiği, 
UlaĢtırma Bakanlığı‟ndan da BOTAġ‟a gönderilen, birçok yazıya muhatap durumunda 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aĢağıdaki gibidir: 

Ġstanbul, Kağıthane Belediye BaĢkanlığı‟nın BOTAġ‟a gönderdiği 09.12.2013 
tarih ve 4034 sayılı yazısında, bazı taĢınmazlarla ilgili olarak belediyeleri adına 
devrinin alınacağını, ancak taĢınmazların tapu kütüğünde 24.08.1987 tarih ve 2264 
yevmiye ile yer alan istimlak Ģerhinin kaldırılmasının Demiryollar Limanlar ve Hava 
Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nden istenildiği, UlaĢtırma Bakanlığı, Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü‟nün (Mülga Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları 
ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü) 20.11.2013 tarih ve 21994 sayılı cevabi yazısında, söz 
konusu taĢınmazların kamulaĢtırma nedeni olan ĠpraĢ-Haramidere 16 inch‟lik Petrol 
Boru Hattı Projesinin tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte BOTAġ‟a 
devredildiğinden, söz konusu Ģerhlerin kaldırılması hususundaki müracaatın da 
BOTAġ‟ça yapılması gerektiği hususlarını bildirerek, BOTAġ‟tan cevap talep etmiĢtir. 
BOTAġ ise kendi bünyesindeki birimi olan Büyükçekmece Ġrtibat Bürosundan, 
yukarıda bahsedilen kadastro paftasında inceleme yapılarak, boru hattının söz konusu 
taĢınmazlara isabet etmediği tespit edilirse Ģerhin tapu kütüğünden terkininin 
sağlanması ve ilgili Belediye BaĢkanlığı‟na bilgi verilmesi hususunu istemiĢtir. 

Bunun yanı sıra BOTAġ, ĠpraĢ-Haramidere 16 inch‟lik Petrol Boru Hattı 
üzerindeki çeĢitli parsellerdeki hak sahiplerinin, kendisi ve Ġstanbul BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı aleyhine, “kamulaĢtırmasız el atma” nedeniyle açtığı davalara 
maruz kalmıĢtır. Bu kapsamda BOTAġ; Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde 2001/297, 2004/894, 2008/407, 2009/402, 2010/195, 2011/199 ve 
2012/535 Esas no‟lu dosyalar üzerinden görülen davalar sonucunda, dava sahiplerine 
yaklaĢık olarak toplamda 605 bin TL tutarında ödeme yapmıĢtır.  

Gelinen son noktada, BOTAġ, ETKB‟ye gönderdiği ve Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul 
(Haramidere) 16” akaryakıt boru hattının devri konusunda ĠSKĠ ve ĠSU ile ilgili 
geliĢmeleri özetlediği 24.10.2013 tarih ve 31504 sayılı yazıda, gereği için konunun 
ilgili mercilere ulaĢtırılması talebini belirtmiĢtir. ETKB ise BOTAġ‟a gönderdiği 
27.12.2013 tarih ve 1866 sayılı yazıda, yıllar itibarıyla yapılan yazıĢmalar ve 
çalıĢmalar hakkında Bakanlıkta bir bilgi bulunmadığını, konunun öncelikle hukuki 
açıdan BOTAġ Hukuk MüĢavirliğince incelenmesi, talebin gereken bilgi ve belgelerle, 
gerekiyorsa Yönetim Kurulundan geçirilerek tekrar ETKB‟na iletilmesini ifade 
etmiĢtir.  

2013 yılı SayıĢtay raporunda konuyla ilgili olarak; 
“UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nün 1989 yılı yatırım 

programında 77E050030 proje numarası ile yer alan, Yüksek Planlama Kurulu‟nun 
15.08.1989 tarih ve 89/T-64 sayılı kararına istinaden 26.10.1990 tarihli protokol ile 

 

 
 

BOTAġ‟a devredilen, YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile ilgili 
kısımları, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ve Kocaeli 
BüyükĢehir Belediyesi-ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne devredilmesi kararlaĢtırılan ancak bu 
devri gerçekleĢtirilemeyen Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru 
hattı konusunda yapılacak iĢlemlerin belirlenmesi için gerekli merciler nezdinde 
giriĢimde bulunulması” önerilmiĢ, 2014 yılı denetim ve incelemeleri sırasında konu ile 
ilgili olarak kayda değer bir geliĢme olmadığı izlendiğinden bu defa; 

“UlaĢtırma Bakanlığı DLH ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü‟nün 1989 yılı yatırım 
programında 77E050030 proje numarası ile yer alan, Yüksek Planlama Kurulu‟nun 
15.08.1989 tarih ve 89/T-64 sayılı kararına istinaden 26.10.1990 tarihli protokol ile 
BOTAġ‟a devredilen, YPK‟nın 01.02.2006 tarih ve 2006/T-5 sayılı kararı ile ilgili 
kısımları, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi-ĠSKĠ Genel Müdürlüğü ve Kocaeli 
BüyükĢehir Belediyesi-ĠSU Genel Müdürlüğü‟ne devredilmesi kararlaĢtırılan ancak bu 
devri gerçekleĢtirilemeyen Ġzmit (ĠpraĢ) – Ġstanbul (Haramidere) 16” akaryakıt boru 
hattı konusunda yapılacak iĢlemlerin belirlenmesi için gerekli merciler nezdinde 
giriĢimde bulunulması” önerisi getirilmiĢtir. 

Konuyla ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 
ETKB‟nın BOTAġ‟a gönderdiği 27.12.2013 tarih ve 1866 sayılı yazıda, yıllar 

itibarıyla yapılan yazıĢmalar ve çalıĢmalar hakkında Bakanlıkta bir bilgi 
bulunmadığını, konunun öncelikle hukuki açıdan BOTAġ Hukuk MüĢavirliğince 
incelenmesi, talebin gereken bilgi ve belgelerle, gerekiyorsa Yönetim Kurulundan 
geçirilerek tekrar ETKB‟na iletilmesini belirtmiĢ olmasından sonra; 

-BOTAġ Kalite, Eğitim ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının talebi üzerine I. 
Hukuk MüĢavirliğinin 08.12.2015 tarih ve 65292 sayılı hukuki mütalaasında; “anılan 
YPK kararı, boru hattının "mevcut durumu ile devrine" iliĢkin bulunduğundan, söz 
konusu ifade gereğince, boru hattının mevcut durumu nasılsa o hali ile devrinin 
kararlaĢtırıldığı, görevleri ve yetkisi 641 Sayılı "Kalkınma Bakanlığı‟nın TeĢkilat ve 
Görevleri Hakkındaki" Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen YPK'nın almıĢ 
olduğu bir kararın aksi yönde veya bu kararın değiĢtirilmesi mahiyetinde yeni bir karar 
alınmasının, yine YPK'nın uhdesinde bulunduğu, gerekli görüldüğü takdirde, konunun 
yeni bir karar istihsali ve/veya mevcut kararın revizyonu ya da varsa mevcut kararın 
uygulanmamasının hukuki veya idari yaptırımlarının gereği için Kalkınma 
Bakanlığı'na bildirilmesinin mümkün olduğu” Ģeklinde görüĢ bildirdiği, 

-BOTAġ Yönetim Kurulunun 04.02.2016 tarih ve 2016/05-41 sayılı kararı ile 
“BOTAġ tarafından doğal gaz boru hattı veya petrol boru hattı olarak planlanmamıĢ 
olan ve BOTAġ‟ın bir projesi olmayan ĠpraĢ-Haramidere boru hattı, BOTAġ‟ın bir 
dahli ve hiçbir sorumluluğu olmadığı halde alternatif çözüm olarak BOTAġ‟a 
devredilmesi ve BOTAġ tarafından gösterilen tüm gayrete rağmen bir sonuç elde 
edilememesi nedeniyle konunun yeni bir karar istihsali ve/veya mevcut kararın 
revizyonu ya da varsa mevcut Yüksek Planlama Kurulu Kararı‟nın uygulanmamasının 
hukuki veya idari yaptırımlarının gereği için Kalkınma Bakanlığı‟na bildirilmesine” 
karar verildiği, 

-BOTAġ tarafından ETKB‟na gönderilen 23.02.2016 tarih ve 7629 sayılı yazıda 
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Hukuk MüĢavirliği görüĢü, Yönetim Kurulu Kararı ve ilgili diğer eklerin Kalkınma 
Bakanlığı‟na ulaĢtırılmasının istenildiği, 

-ETKB bila tarih ve 72833266-050.01.04-E sayılı yazısında ĠSKĠ ve ĠSU Genel 
Müdürlüklerinin boru hattını devir almak istememesi karĢısında, Genel 
Müdürlüğünüzce boru hattına iliĢkin bir değerlendirme yapılarak, hattın akıbetine 
iliĢkin bir çözüm tespit edilmesi, buna iliĢkin yeni YPK kararı istihsaline yönelik 
taslak ve gerekçelerin, Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile birlikte Bakanlığa 
iletilmesinin gerektiğini belirtmiĢtir. 

-BOTAġ ilgili ETBK tarafından gönderilen son yazıya cevap olarak, 
13.05.2016 tarih ve 19257 sayılı yazı ile 23.02.2016 tarih ve 7629 sayılı yazıda da 
belirtildiği üzere BOTAġ tarafından doğal gaz boru hattı olarak planlanmamıĢ olan ve 
BOTAġ‟ın bir projesi olmayan ĠpraĢ-Haramidere boru hattının, BOTAġ‟ın bir dahli ve 
hiçbir sorumluluğu olmadığı halde çözüm olarak BOTAġ‟a devredilmesi ve BOTAġ 
tarafından gösterilen tüm gayrete rağmen bir sonuç elde edilememesi nedeniyle 
yapılacak bir iĢlem bulunmadığı ifade edilmiĢtir. 

Bunun yanısıra Milli Savunma Bakanlığı, BOTAġ‟a gönderdiği 15.06.2016 
tarih ve 16550 sayılı yazıda; BOTAġ sorumluluğunda bulunan ve atıl durumda yarım 
kalmıĢ olan ĠpraĢ-Haramidere 16” akaryakıt boru hattının Ġstanbul‟da yapılmakta olan 
üçüncü havalimanının akaryakıt ihtiyacının karĢılanması amacıyla değerlendirilmesi 
düĢünüldüğünden, söz konusu boru hattı ile ilgili muhtelif bilgi ve görüĢ talep etmiĢtir. 
Bu yazıya karĢılık BOTAġ tarafından cevaben  gönderilen yazıda; boru hattı ile ilgili 
bilgi verilerek, devir iĢlemlerinin YPK kararı ile yapılması gerektiği hususu 
bildirilmiĢtir. 

Yukarıda bahsedilen geliĢmeler neticesinde konu Temmuz 2017 itibarıyla 
çözüme kavuĢturulamamıĢ olup, BOTAġ‟ın 2015 yılı netice ve hesaplarının 
görüĢüldüğü, 15.06.2017 tarihli KĠT Alt Komisyonu toplantısında görüĢülmüĢ ve KĠT 
Komisyonu gündemine alınmasına karar verilmiĢtir. 

-LNG ĠĢletme Müdürlüğü: 
BOTAġ‟ın LNG (sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz) faaliyetleri Marmara Ereğlisi‟ndeki 

LNG ĠĢletme Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 
Marmara Ereğlisi‟nde 1994 yılında iĢletmeye alınan LNG terminalinde her biri 

85 bin m3, toplamda 255 bin m3 hacminde 3 adet LNG depolama tankı, 40-130 bin m3 
lük gemilerin yanaĢabildiği 380 m uzunluğunda 1 iskele, 3 adet deniz sulu gazlaĢtırma, 
4 adet gaz yakıtlı gazlaĢtırma ünitesi ve diğer donanım ve ekipman bulunmaktadır. 
Terminalin kurulum dizayn doğal gaz sevkiyat kapasitesi maksimum 6 milyar 
Nm3/yıl‟dır. 

Daha ziyade kıĢ aylarında ortaya çıkan doğal gaz arz güvenliğini sağlamak 
üzere ithal edilen LNG, 3‟ü deniz suyunu, 4‟ü doğal gazı yakıt olarak kullanan 
gazlaĢtırıcılarda gaz haline getirilmektedir. 23 km‟lik bir boru hattı ile BOTAġ ana 
iletim hattına enjekte edildiği gibi kara tankerlerine LNG yüklemek suretiyle de sanayi 
müĢterilerine pazarlanmaktadır. Günlük toplam 75 kara tankeri dolumu 
gerçekleĢtirilebilmektedir. 
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Terminalin anlık gazlaĢtırılmıĢ LNG formunda maksimum gönderim kapasitesi 
1.200 m3 LNG/saat, aylık gemi boĢaltım kapasitesi ise 7 gemi/ay‟dır. 2016 yılında 
iskele ve limancılık hizmetleri kapsamında 23 gemiye hizmet verilmiĢtir. 

2)Üretim Maliyetleri: 
BOTAġ‟ın 2016 yılı faaliyetlerinin tümünde oluĢan giderler, geçen yıl ve 

program ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
Tablo 20:Hizmet Üretim Maliyet Giderleri 

Hizmet Üretim 
Maliyet Giderleri 

2015 Yılı 
2016 Yılı   

Program 
Revize 

GerçekleĢme 
GerçekleĢme  

program % 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % Bin TL % 
2015‟e Revz. 

Prg.a 
göre   göre 

I- Satın alınan doğal 
gaz 33.161.318 96 20.759.488 89 19.858.276 92 19.614.593 94 59,1  98,8  

II-Üretimle doğrudan 
ilgili gider.                     

-Ġlk mad. malz. 319.718 1 360.121 2 284.626 1 28.629 0 9,0  10,1  
-ĠĢçilik 136.129 0 315.634 1 169.520 1 143.619 1 105,5  84,7  
-Genel üretim 

giderleri 775.020 2 903.023 4 807.991 4 795.754 4 102,7  98,5  

Üretimle doğrudan 
ilgili gider.topl.(II) 1.230.867 4 1.578.778 7 1.262.136 6 968.001 5 78,6  76,7  

 Üretim giderleri 
toplamı (I+II) 34.392.186 99 22.338.266 96 21.120.412 98 20.582.594 98 59,8  97,5  

III-Üretimle dolaylı 
ilgili giderler                     

-Üretim yerleri 
yönetim giderleri 103.553 0 726.769 3 291.793 1 183.326 1 177,0  62,8  

-Yardımcı hizmet 
gider. 160.571 0 145.824 1 238.930 1 143.948 1 89,6  60,2  

Üretimle dolaylı 
ilgili gider.topl.   (III) 264.124 1 872.593 4 530.722 2 327.274 2 123,9  61,7  

Maliyet giderleri 
toplamı (I+II+III) 34.656.310 100 23.210.858 100 21.651.134 100 20.909.869 100 60,3  96,6  

BOTAġ‟ın 2016 yılı revize iĢ programında faaliyetleri ile ilgili maliyet giderleri 
21,7 milyar TL öngörülmüĢ, yılsonu itibarıyla gerçekleĢme 20,9 milyar TL olmuĢtur. 
Revize programa göre gerçekleĢme %96,6, geçen yıla göre %60,3 oranında olmuĢtur. 
Maliyet giderleri toplamının önceki yıla göre %39,7 oranında azalma ile 34,7 milyar 
TL‟den 20,9 milyar TL‟ye düĢmesinde, önceki seneye göre satın alınan doğalgaz 
miktarında %40,9 oranında azalmanın etkisi olmuĢtur. 

Maliyet giderlerinin %93,8‟i satın alınan doğal gaza ait olup, 19,6 milyar 
TL‟dir. Doğal gaza ödenen bedel geçen yıla göre %40,9 oranında, revize programa 
göre %1,2 oranında artmıĢtır. 

LNG dahil doğal gaz temini, iletim ve depolama hizmeti, ham petrol 
taĢımacılığı, arıtım petrolü ve liman hizmetlerini de içeren faaliyetlerin üretimle 
doğrudan ilgili giderleri içerisinde ilk madde ve malzeme gideri 28,6 milyon TL, 
iĢçilik giderleri 143,6 milyon TL, genel üretim giderleri 795,8 milyon TL olup, 
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toplamı 968 milyon TL‟dir. Üretimle doğrudan ilgili giderler geçen yıla göre azalmıĢ 
olup toplam maliyet içindeki payı %3,8 olmuĢtur.  

Üretimle dolaylı ilgili giderler; 183,3 milyon TL‟si üretim yerleri yönetim 
giderleri, 143,9 milyon TL‟si yardımcı hizmet giderleri olmak üzere toplam 327,2 
milyon TL dir. Revize programa göre gerçekleĢme %61,7, geçen yıla göre 
%123,9‟dur. 

20,9 milyar TL olan hizmet üretim maliyet giderleri toplamının faaliyet 
birimlerine ve masraf yerlerine göre dağılımı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 21:Hizmet Üretim Birim Maliyeti 

Hizmet üretim maliyet giderleri Doğalgaz 
Petrol 
taĢıma 

maliyeti 

Liman 
iĢletm. 

Arıtım 
petrolü Toplam 

2016 Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
I-Satın alınan ve iletilen doğal gaz 19.614.593       19.614.593 
II-Doğrudan giderler           

1-Direkt ilk madde ve malzeme 19.955 5.211 3.463   28.629 
2-ĠĢçilik ve personel gid. 102.651 37.553 1.937 1.477 143.619 
3-DıĢardan sağlanan fay.hiz. gid. 265.324 65.304 98.644 2.597 431.869 
4-ÇeĢitli giderler 71.478 38.566 1.239   111.283 
5-Vergi resim ve harç giderleri 60.616 7.668 129   68.413 
6-Amortisman giderleri. 170.494 7.332 6.363   184.189 

Doğrudan giderler toplamı (II) 690.518 161.633 111.775 4.075 968.001 
 III-Dolaylı giderler           

1-Yardımcı hizmet giderleri 96.482 32.003 14.459 1.004 143.948 
2-Üretim yerleri yönetim giderleri 105.732 53.787 22.101 1.706 183.326 

Dolaylı giderler toplamı (III) 202.214 85.790 36.561 2.710 327.274 
Maliyet giderleri toplamı ( I+II+III ) 20.507.325 247.423 148.336 6.785 20.909.869 

Satın alınan doğal gaz miktarı (Bin Sm3) 37.872.103         
Doğal gaz birim maliyeti (TL/Sm3) ,517917         
Yüklenen petrol miktarı (Bin Varil )   244.787   66.487   
Ham petrol birim tasıma maliyeti (TL/Varil)   1,010770   ,102044   

2016 yılında LNG de dahil satın alınan 37,9 milyar Sm3 doğal gazın temin, 
iletim ve depolama dahil maliyet gideri 20,9 milyar TL olmuĢ, birim maliyet 0,5179 
TL/ Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. Önceki yıl için birim maliyet 0,7943 TL/Sm3 olup 
2016 yılında birim maliyet geçen yıla göre %34,8 oranında azalmıĢtır. 

2016 yılında Türkiye-Irak, Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol ham petrol boru 
hatlarında yüklenen 244,8 milyon varil ham petrole karĢılık, ham petrol iletim maliyeti 
toplamı 247,4 milyon TL olmuĢ, ham petrol birim taĢıma maliyeti 1,0108 TL/varil 
olarak gerçekleĢmiĢtir. Önceki yıl için birim maliyet 0,8405 TL/Varil olup 2016 
yılında birim maliyet geçen yıla göre %20 oranında azalmıĢtır. 

2016 yılında Ceyhan, Dörtyol ve LNG tesislerinin liman hizmetleri maliyet 
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giderleri toplamı 148,3 milyon TL olup geçen yıla göre %11 oranında azalmıĢtır. 
F-Pazarlama 
BOTAġ ham petrol taĢıma hizmetlerinde ve doğal gaz faaliyetlerinde tekel 

konumunda iken, 18/04/2001 tarihli 4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanunu ile, 
BOTAġ‟a tekel hakkı sağlayan 397 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmıĢ ve doğal gaz 
faaliyetlerindeki tekel konumu hukuki açıdan sona ermiĢtir.  

 2003 yılına kadar Ģirkette doğal gaz pazarlama faaliyeti yapan herhangi bir 
birim teĢkil edilmemiĢ iken var olan Doğal gaz Grup BaĢkanlığı daha çok gaz alımı ile 
ilgilenmekle birlikte, pazarlama fonksiyonunu da üstlenmiĢti. Ancak, sonraki yıllarda 
doğal gazda arz fazlası oluĢması ve alım anlaĢmalarının al ya da öde Ģartını taĢıyan 
anlaĢmalar olması nedeni ile pazarlama fonksiyonu önem kazanmıĢtır. Bu nedenle, 
04.03.2003 tarih ve 2003/13–114 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Doğal Gaz Ticaret 
ve Pazarlama Daire BaĢkanlığı ikiye bölünerek “Doğal Gaz Alım ve Kontrat 
Devirleri” ile “Doğal Gaz Pazarlama ve SatıĢ” Daire BaĢkanlıkları oluĢturulmuĢ, 
28.08.2009 tarih ve 2009/22-206 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Doğal Gaz Alım ve 
Kontrat Devirleri Daire BaĢkanlığı, Doğal Gaz Alım ve Ġhracat Daire BaĢkanlığı 
olarak değiĢtirilmiĢtir.  

ġirketin, halihazırda doğal gaz kullanan müĢterilerin orta ve uzun vadeli doğal 
gaz talep projeksiyonları, EPDK‟dan lisans almıĢ olan yeni doğal gaz yakıtlı elektrik 
santral projelerinin muhtemel tüketim projeksiyonları ve TEĠAġ‟ın elektrik üretim ve 
kapasite projeksiyonlarından faydalanarak oluĢturduğu ve her yıl güncellediği orta ve 
uzun vadeli ulusal yurt içi doğal gaz talep projeksiyonlarına göre, 2016 yılında 
yaklaĢık 46 milyar Sm³ olarak gerçekleĢen ulusal yurt içi doğal gaz tüketiminin, 2017-
2023 döneminde yıllık ortalama %1,4‟lük bir talep artıĢ öngörüsü ile 2017 yılında 47,5 
milyar Sm³, 2019 yılında 48,5 milyar Sm³ ve 2023 yılında ise 50,7 milyar Sm³ 
düzeylerine yükseleceği öngörülmüĢtür.  

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile doğal gaz piyasasında 
serbestleĢtirme sürecine baĢlanmıĢ olup,  SerbestleĢme sürecinin ilk adımı olan Ģehir 
içi doğal gaz dağıtım ihaleleri; 4646 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin g bendi 
gereğince EPDK tarafından 2003 yılında baĢlatılmıĢtır. Doğal gaz dağıtım bölgeleri, 
EPDK tarafından belirlenmekte ve söz konusu dağıtım bölgesine ait doğal gaz 
Ģebekesi BOTAġ tarafından ilgili dağıtım Ģirketine devredilmektedir. Bu Ģirketler 
BOTAġ ile doğal gaz satıĢ sözleĢmesi imzalamaktadır. 

I-SatıĢlar: 
a)SatıĢ Programı ve Uygulaması:  
BOTAġ‟ın 2016 yılı satıĢ programı ve gerçekleĢme rakamları, 2015 yılı ile 

karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.   
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Tablo 22:SatıĢlar 

 

SatıĢlar  

2015 
2016 

Ġlk Durum Son Durum GerçekleĢme 

Mikt./1000 
Tutar Bin 

TL Mikt./1000 
Tutar Bin 

TL Mikt./1000 
Tutar Bin 

TL Mikt./1000 
Tutar Bin 

TL 

 1.Ürün SatıĢları    
 

  
 

  
 

    

   a)   Yurt Ġçi SatıĢlar 40.681.873 33.746.297 39.393.987 28.809.951 35.686.719 25.017.311 37.245.816 26.061.849 
     I.   Arıtım Ham Petrolü  5 88 - - - - 58 1.918 
     II.   Doğal Gaz  40.681.873 33.746.209 39.393.987 28.809.951 35.686.719 25.017.311 37.245.816 26.059.931 
        - Ġletimin Tedarikçilere Sattığı  295.744 223.394     838.591 557.909 
        - Ġletimin Lojmalara Sattığı  122 -     122  
        - LNG Lojmana Satıığı  61 -     64  
        - Gaz SatıĢ  40.386.129 33.522.815 39.393.987 28.809.951 35.686.719 25.017.311 36.407.225 25.502.022 
   b)   Yurt DıĢı SatıĢlar 623.937 456.658 737.302 419.439 737.302 430.057 674.679 365.280 
     I.   Yunanistan  623.937 456.658 737.302 419.439 737.302 430.057 674.679 365.280 

                           Ürün SatıĢları Toplamı  41.305.811 34.202.955 40.131.289 29.229.390 36.424.021 25.447.368 37.920.495 26.427.129 
 2.Hizmet SatıĢları          
   a)   Yurt Ġçi SatıĢlar 49.304.772 2.073.361 43.608.264 2.463.943 46.603.561 2.334.336 47.481.485 2.352.788 
     I.   Doğal Gaz  49.604.150 1.706.903 43.888.593 2.057.810 46.825.090 1.985.501 47.709.603 1.944.645 
        - Doğal Gaz Ġletim H.  49.304.772 1.476.800 43.608.264 1.770.229 46.603.561 1.689.032 47.481.485 1.628.330 
        - Lng Depolama H.  299.378 230.102 280.329 287.581 221.530 256.622 228.119 245.740 
        - Silivri (Depolama)  - -    39.847  70.576 
     II.   Petrol TaĢıma Hizmeti  51.166 98.053 60.806 125.677 56.327 106.567 45.722 104.120 
        - Ceyhan-Kırıkkale  31.403 41.271 36.450 54.319 32.401 44.641 28.828 47.679 
        - Batman-Dörtyol  19.763 56.783 24.356 71.358 23.926 61.926 16.894 56.441 
        - ġelmo-Batman          
     III.   Liman Hizmetleri  - 159.654 - 166.489 - 175.258 - 173.391 
        - Ceyhan Limanı   150.426  157.584  167.942  166.453 
        - Dörtyol Limanı     -     
        - LNG Limanı   9.227  8.905  7.316  6.938 
     IV.   TANAP KamulaĢtırma Hizmetleri  - 108.752  113.967  67.011  130.632 
   b)   Yurt DıĢı SatıĢlar 190.600 836.110 255.850 939.660 190.000 661.649 190.600 914.599 
     I.   Irak-Türkiye HPBH TaĢıma Hizmeti  190.600 806.412 255.850 909.338 190.000 635.585 190.600 880.086 
     II.   LNG Liman Hizmeti  - 29.698  30.322  26.064  34.512 

                         Hizmet SatıĢları Toplamı    49.304.772 2.909.470 43.608.264 3.403.603 46.603.561 2.995.985 47.481.485 3.267.387 
 Yurt Ġçi SatıĢ Toplamı  41.305.811 35.819.658 40.131.289 31.273.893 36.424.021 27.351.647 37.920.495 28.414.637 
      Doğal Gaz SatıĢları  40.681.873 35.453.112 39.393.987 30.867.761 35.686.719 27.002.812 37.245.816 28.004.576 
      Petrol SatıĢları  51.171 98.141 60.806 125.677 56.327 106.567 45.780 106.038 
      Liman ve Diğer SatıĢlar  - 268.405 - 280.456 - 242.269 - 304.023 
 Yurt DıĢı SatıĢ Toplamı  814.538 1.292.768 993.152 1.359.099 927.302 1.091.706 865.279 1.279.879 
      Doğal Gaz SatıĢları  814.538 456.658 993.152 419.439 927.302 430.057 674.679 365.280 
      Petrol SatıĢları  190.600 806.412 255.850 909.338 190.000 635.585 190.600 880.086 
      Liman ve Diğer SatıĢlar  - 29.698 - 30.322 - 26.064 - 34.512 
 Doğal Gaz SatıĢ Toplamı  41.305.811 35.909.770 40.131.289 31.287.200 36.424.021 27.432.869 37.920.495 28.369.856 
 Petrol SatıĢ Toplamı  241.771 904.553 316.656 1.035.015 246.327 742.152 236.381 986.124 
 Liman ve Diğer Hizm. Toplamı  - 298.103 - 310.778 - 268.333 - 338.535 
 Genel Toplam  - 37.112.425 - 32.632.992 - 28.443.353 - 29.694.516 
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BOTAġ‟ın 2016 yılı satıĢları toplamı olan 29,7 milyar TL‟nin; %95,5‟i doğal 
gaz ve sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz satıĢlarından, kalanı ise petrol ve doğal gaz taĢıma, 
liman hizmetlerinden elde edilmiĢtir.  

SatıĢlara iliĢkin ayrıntılı bilgiye aĢağıda yer verilmiĢtir. 
1-Doğal Gaz SatıĢları: 
BOTAġ tarafından son 15 yıl içerisinde yapılan yurt içi doğal gaz satıĢ 

miktarları, sektörel olarak aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.  
Tablo 23:Sektörel Yurt içi Doğal Gaz SatıĢ Miktarları (milyon Sm³) 

Yıllar Elektrik Konut Sanayi Toptan SatıĢ Toplam  

2002 11.394 2.913 2.759  17.066 
2003 13.274 3.877 3.422  20.574 
2004 13.003 4.387 4.349  21.738 
2005 15.174 5.744 5.552  26.470 
2006 16.362 7.116 6.549  30.027 
2007 19.327 7.701 7.468  34.495 
2008 19.873 7.920 7.846  35.639 
2009 17.651 7.611 6.326  31.588 
2010 18.550 6.625 5.754  30.930 
2011 20.715 9.937 8.041  38.694 
2012 21.027 9.828 9.880  40.734 
2013 19.308 8.927 7.931 1.156 37.322 
2014 21.697 8.744 8.549 1.128 40.119 
2015 18.077 10.623 10.525 1.143 40.368 
2016 15.373 10.985 8.937 1.120 36.415 

BOTAġ‟ın yurt içi doğal gaz satıĢ miktarları yıllar itibarıyla incelendiğinde 
2002 yılında yaklaĢık 17 milyar Sm³ seviyesinde olan yurt içi doğal gaz satıĢ miktarı 
2016 yılsonu itibarı ile 36,4 milyar Sm³ seviyesine yükselmiĢtir. Söz konusu dönemde 
(2002-2016) doğal gaz satıĢ miktarında yıllık ortalamada % 5,6 düzeyinde artıĢ 
gerçekleĢmiĢtir. 2016 yılında gerçekleĢtirilen 36,4 milyar Sm³‟lük yurt içi doğal gaz 
satıĢ miktarının sektörel dağılımına bakıldığında ise; % 42,2‟sini elektrik üretim 
sektörüne yapılan satıĢlar,  %30,2 sini konut tüketimi, %24,5‟ini sanayi tüketimi ve % 
3,1‟lik kısmını ise toptan satıĢ miktarı oluĢturmaktadır. 

2002 yılında BOTAġ‟ın yurt içi doğal gaz satıĢ miktarının içindeki elektrik 
üretim amaçlı satıĢların oranı %66,7 seviyesindeyken, bu oran 2015 yılında %44,8 ve 
2016 yılında ise %42,2 seviyelerine inmiĢtir. Doğal gazda neredeyse tamamen yurt 
dıĢına bağımlı olarak tüketilen doğal gazın yarısına yakın bir miktarının elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılması enerji güvenliği açısından önemli bir risk 
oluĢturmaktadır. 

Ülke genelinde hava sıcaklıklarındaki düĢüĢe bağlı mevsimsel koĢullar 
nedeniyle doğal gaz talebinin arzın üzerinde gerçekleĢeceğinin öngörülmesi ya da 
beklenmeyen durumlar sonucunda ülkeye gaz giriĢinin azalması nedenleriyle ortaya 
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çıkan arz-talep dengesizliğinin giderilebilmesi amacıyla; “doğal gaz ve elektrik 
enerjisi arz-talep dengesinin sağlanması ve doğal gaz kesintisi durumuna iliĢkin 
gerekli tedbirlerin Elektrik Enerjisi Kesinti/Kısıntı Eylem Planı doğrultusunda” T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Kurum ve KuruluĢlar 
tarafından (TEĠAġ, EÜAġ, TETAġ, BOTAġ) alınmak suretiyle ve KuruluĢ MüĢterileri 
ile yapılan Doğal Gaz Alım Satım SözleĢme hükümleri çerçevesinde Kısıntı/Kesinti 
uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir. 

Doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla 2013-2014-2015 ve 2016 
yıllarında Elektrik Enerjisi Kısıntı/Kesinti Eylem planı doğrultusunda kararlaĢtırılan 
kısıntı talimatları öncelikle, elektrik üretim Ģirketlerine (yedek yakıtlı EÜAġ 
santralleri,  Doğal Gazla çalıĢan EÜAġ kamu santralleri, YĠD ve YĠ statüsündeki 
Santraller, özel elektrik üreticisi Ģirketler ve otoprodüktör Ģirketler) ve gerek olması 
halinde serbest tüketici statüsündeki sanayi tesislerine verilmiĢtir. 

Kısıntı/kesinti uygulaması gerekli olduğu durumlarda, (EÜAġ, YĠ ve YID 
santralleri hariç)  Serbest Tüketici statüsündeki müĢterilerin 2015 yılına ait Doğal Gaz 
Alım Satım SözleĢmelerinin (SözleĢme) “Kısıntı Talimatı” baĢlıklı maddesinde yer 
alan “Gaz arz-talep dengesinin sağlanmasına yönelik olarak, BOTAġ, MÜġTERĠ‟ ye 
Fiili ÇekiĢlerinde kısıntı yapması için yazılı talimat verme hakkına sahip olup, 
MÜġTERĠ, kısıntıya konu günlerde BOTAġ tarafından kısıntı talimatında bildirilen 
orana/miktara uygun olarak Fiili ÇekiĢ yapacağını kabul ve taahhüt eder.” hükmüne 
göre kısıntı/kesinti talimatı yazısı bu müĢterilere gönderilmektedir. 

2013-2016 dönemine iliĢkin talimata konu kısıntı/kesinti miktarları aĢağıda 
verilmektedir. 

Tablo 24:2013-2014-2015 ve 2016 Yıllarında Kısıntı / Kesinti Uygulaması 
 
 

Yıllar 
SözleĢmeye Göre Gaz 

Teslimat Miktarı Toplamı                  
(Sm3) 

GerçekleĢen Fiili ÇekiĢ 
Miktarı Toplamı               

(Sm3) 

 Fiili ÇekiĢin SözleĢme 
Teslimat Miktarına Göre Oranı                                     

(%)                                     

2013 2.034.127.036 1.071.797.433 %53 

2014 712.492.486 300.959.178 %42 

2015 1.572.141.900 730.905.645 %46 

2016 2.075.451.552  794.060.801  %38 

Toplam 6.394.212.974 2.897.723.057 %45 

2016 yılında kesinti/kısıntı yapılan dönem için müĢterilerin sözleĢmeye göre 
doğal gaz teslimat miktarı toplamı 2.677.140.886 Sm3 iken kısıntı talimatı nedeniyle 
794.060.801 Sm3 fiili gaz çekiĢi gerçekleĢmiĢ olup, kısıntı nedeniyle bu müĢterilere % 
38 oranında gaz arzı sağlanabilmiĢtir. 

Bu durum; yurt içindeki alternatif temiz enerji kaynaklarından daha fazla 
yararlanılarak enerji arzı güvenliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Mevsimsel gaz çekiĢlerinin dengelenmesi, ani gaz çekiĢlerinin karĢılanması, 
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çıkan arz-talep dengesizliğinin giderilebilmesi amacıyla; “doğal gaz ve elektrik 
enerjisi arz-talep dengesinin sağlanması ve doğal gaz kesintisi durumuna iliĢkin 
gerekli tedbirlerin Elektrik Enerjisi Kesinti/Kısıntı Eylem Planı doğrultusunda” T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Kurum ve KuruluĢlar 
tarafından (TEĠAġ, EÜAġ, TETAġ, BOTAġ) alınmak suretiyle ve KuruluĢ MüĢterileri 
ile yapılan Doğal Gaz Alım Satım SözleĢme hükümleri çerçevesinde Kısıntı/Kesinti 
uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir. 

Doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanması amacıyla 2013-2014-2015 ve 2016 
yıllarında Elektrik Enerjisi Kısıntı/Kesinti Eylem planı doğrultusunda kararlaĢtırılan 
kısıntı talimatları öncelikle, elektrik üretim Ģirketlerine (yedek yakıtlı EÜAġ 
santralleri,  Doğal Gazla çalıĢan EÜAġ kamu santralleri, YĠD ve YĠ statüsündeki 
Santraller, özel elektrik üreticisi Ģirketler ve otoprodüktör Ģirketler) ve gerek olması 
halinde serbest tüketici statüsündeki sanayi tesislerine verilmiĢtir. 

Kısıntı/kesinti uygulaması gerekli olduğu durumlarda, (EÜAġ, YĠ ve YID 
santralleri hariç)  Serbest Tüketici statüsündeki müĢterilerin 2015 yılına ait Doğal Gaz 
Alım Satım SözleĢmelerinin (SözleĢme) “Kısıntı Talimatı” baĢlıklı maddesinde yer 
alan “Gaz arz-talep dengesinin sağlanmasına yönelik olarak, BOTAġ, MÜġTERĠ‟ ye 
Fiili ÇekiĢlerinde kısıntı yapması için yazılı talimat verme hakkına sahip olup, 
MÜġTERĠ, kısıntıya konu günlerde BOTAġ tarafından kısıntı talimatında bildirilen 
orana/miktara uygun olarak Fiili ÇekiĢ yapacağını kabul ve taahhüt eder.” hükmüne 
göre kısıntı/kesinti talimatı yazısı bu müĢterilere gönderilmektedir. 

2013-2016 dönemine iliĢkin talimata konu kısıntı/kesinti miktarları aĢağıda 
verilmektedir. 

Tablo 24:2013-2014-2015 ve 2016 Yıllarında Kısıntı / Kesinti Uygulaması 
 
 

Yıllar 
SözleĢmeye Göre Gaz 

Teslimat Miktarı Toplamı                  
(Sm3) 

GerçekleĢen Fiili ÇekiĢ 
Miktarı Toplamı               

(Sm3) 

 Fiili ÇekiĢin SözleĢme 
Teslimat Miktarına Göre Oranı                                     

(%)                                     

2013 2.034.127.036 1.071.797.433 %53 

2014 712.492.486 300.959.178 %42 

2015 1.572.141.900 730.905.645 %46 

2016 2.075.451.552  794.060.801  %38 

Toplam 6.394.212.974 2.897.723.057 %45 

2016 yılında kesinti/kısıntı yapılan dönem için müĢterilerin sözleĢmeye göre 
doğal gaz teslimat miktarı toplamı 2.677.140.886 Sm3 iken kısıntı talimatı nedeniyle 
794.060.801 Sm3 fiili gaz çekiĢi gerçekleĢmiĢ olup, kısıntı nedeniyle bu müĢterilere % 
38 oranında gaz arzı sağlanabilmiĢtir. 

Bu durum; yurt içindeki alternatif temiz enerji kaynaklarından daha fazla 
yararlanılarak enerji arzı güvenliğinin sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Mevsimsel gaz çekiĢlerinin dengelenmesi, ani gaz çekiĢlerinin karĢılanması, 

 

 
 

kesintisiz gaz arzının sağlanması, kesintili müĢteri sayısının azaltılması ve alım-satım 
taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleĢtirilen doğal gaz yer altı depolama 
faaliyetleri kapsamında, toplam depolama kapasitesi 2,6 milyar m³ olan TPAO‟ya ait 
Kuzey Marmara ve Değirmenköy depolama tesislerinde BOTAġ‟a 2,1 milyar m3 
kapasite tahsis edilmiĢ olup, söz konusu tesis, hali hazırda Türkiye‟nin doğal gaz arz 
güvenliğinin sağlanmasında ve özellikle kıĢ aylarında yaĢanan talep artıĢlarının 
karĢılanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Doğal Gaz Yer Altı Depolama Kapasitesi-Tüketim Oranlarının Ülkelere 
Göre Dağılımı (%): 

ABD       :18  
Rusya     :27  
Ukrayna  :49  
Almanya :19  
Fransa     :20  
Ġtalya       :30  
Türkiye    : 5 
(Kaynak: Document of The World Bank, Report No: 34140-TU) 
Depolama kapasitesinin talepteki payı incelendiğinde, Türkiye‟nin Avrupa‟daki 

diğer ülkelere göre geride olduğu izlenmektedir.  
Özel sektör talebinin karĢılanmasında mevsimsel değiĢikliklere bağlı olarak 

devam eden zorunlu kısıntı uygulaması dikkate alındığında, doğal gaz arz güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik çalıĢmalar büyük önem arz etmektedir. 

Mevcut Doğal Gaz Ġhracat AnlaĢması:  
Yunanistan’a Yapılan Doğal Gaz Ġhracat AnlaĢması 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında, Türkiye 

Cumhuriyeti‟nden Yunanistan Cumhuriyeti‟ne Doğal Gaz Arzına ĠliĢkin 
Hükümetlerarası AnlaĢma 23 ġubat 2003 tarihinde imzalanmıĢtır. 7.1.2004 tarihli ve 
5040 sayılı kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması uygun 
bulunan anlaĢma, 29.1.2004 tarih ve 2004/6761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanmıĢtır. 

Söz konusu Hükümetlerarası AnlaĢma çerçevesinde Türkiye‟den Yunanistan‟a 
plato dönemde 750 milyon Cm3 doğal gaz ihracatına iliĢkin 15 yıl süreli Doğal Gaz 
Alım Satım AnlaĢması 23 Aralık 2003 tarihinde BOTAġ ve Public Gas Corporation of 
Greece (DEPA) S.A. arasında imzalanmıĢtır. 

AnlaĢma çerçevesinde ilk doğal gaz teslimatı 16 Kasım 2007 tarihinde yapılmıĢ 
olup AnlaĢma‟nın süresi 31 Aralık 2021 tarihi itibarı ile sona erecektir. 

AnlaĢma kapsamında teslimatların baĢladığı 16 Kasım 2007 tarihinden itibaren 
2016 yılı sonuna kadar ülkemizden Yunanistan‟a toplam 5,86 milyar Cm3 doğal gaz 
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milyon Cm³‟tür. 
BOTAġ tarafından, AnlaĢma‟nın fiyat revizyonu hükümleri doğrultusunda, 

DEPA firmasına 15 Nisan 2008 tarihinden geçerli olacak Ģekilde fiyat revizyonu 
talebinde bulunulmuĢtur. DEPA ile BOTAġ arasında konuya iliĢkin yürütülen 
görüĢmeler sonucunda mutabakata varılamaması nedeniyle BOTAġ, DEPA aleyhine 
fiyat artırımı konusunda 5 Aralık 2011 tarihinde Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
nezdinde vermiĢ olduğu dilekçe ile tahkim baĢvurusu yapmıĢtır.  

Dava ile ilgili olarak Hakem Heyeti 08 Nisan 2016 tarihinde Kararını açıklamıĢ, 
buna göre BOTAġ‟ın fiyat artırım talebi haklı bulunarak fiyat formülü 15 Kasım 2009 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere revize edilmiĢtir. Bilahare Kararın iptaline 
iliĢkin olarak DEPA tarafından 11 Temmuz 2016 tarihinde Ġsveç Temyiz 
Mahkemesine baĢvuru yapılmıĢ olup, süreç devam etmektedir. 

Ayrıca, DEPA tarafından, 23 Ağustos 2016 tarihli fiyat revizyonu yazısı ile 
fiyatın indirilmesi talep edilmiĢtir. Bu kapsamda, DEPA ile görüĢmeler devam 
etmektedir. 

-SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz (SGD-LNG) SatıĢları:  
Doğal gaz talebinin artığı kıĢ aylarında artan talebi karĢılamak amacıyla satın 

alınan SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz (SDG-LNG), BOTAġ‟a ait Tekirdağ Marmara 
Ereğlisi‟nde bulunan SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz (SDG-LNG) tesislerinde depolanmakta 
ve bu tesisler aracılığı ile yurt içinde satıĢa sunulmaktadır. Doğal gazın boru hatları ile 
ulaĢtırılamadığı yerlere, EPDK‟dan toptan satıĢ lisansı alan firmalar aracılığı ile 
sıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz satıĢı yapılmaktadır.   

 Bu kapsamda 2015 yılında 8 adet LNG toptan satıĢ Ģirketine yaklaĢık 300 
milyon Sm³‟lük bir LNG satıĢı gerçekleĢtirilmiĢ iken,  2016 yılında ise yine 8 adet 
LNG Toptan satıĢ Ģirketine %24‟lük bir azalma ile yaklaĢık 228 milyon Sm³‟lük bir 
satıĢ gerçekleĢtirilmiĢtir. 

2-Ham Petrol TaĢıma Hizmeti Gelirleri: 
-Yurt Ġçi TaĢıma Hizmeti Gelirleri: 
BOTAġ;  yurt içinde Ceyhan-Kırıkkale ve Batman-Dörtyol, yurt dıĢından ise 

Irak-Ceyhan arasında mevcut boru hatları ile ham petrol taĢımaktadır. 
 BOTAġ‟ın 2016 yılında yurt içi ham petrol taĢıma miktar ve değerleri 2016  

yılı değerleriyle karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 25:Ham Petrol TaĢıma Hizmeti Gelirleri 

TaĢıma yapılan boru hattı 
2015 2016 Fark 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 
Bin varil Bin TL Bin varil Bin TL Bin varil Bin TL 

Ceyhan-Kırıkkale HPBH 31.403 41.271 35.357 47.679 3.954 6.408 
Batman-Dörtyol HPBH 19.784 54.666 19.991 56.441 207 1.775 
              

Toplam  51.187 95.937 55.348 104.120 4.161 8.183 
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BOTAġ‟ın 2016 yılında yurt içinde ham petrol taĢımaları geçen yıla göre 
miktar olarak %8 oranında 4.161 bin varil artarak 55.348 bin varile çıkmıĢ, tutar olarak 
da %8,5 oranında 8.183 bin TL artarak 104.120 bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Yurt DıĢından Petrol TaĢıma Hizmeti Gelirleri:  
BOTAġ‟ın yurt dıĢı taĢıma hizmet gelirleri, 2011 yılında 163,3 milyon varil 

(22,4 milyon ton), 2012 yılında 134,5 milyon varil (18,5 milyon ton), 2013 yılında 
91,9 milyon varil (12,7 milyon ton), 2014 yılında 55,9 milyon varil (7,6 milyon ton), 
2015 yılında 192,5 milyon varil (26,1 milyon ton) ve 2016 yılında 189,4 milyon varil 
(26,1 milyon ton)  olarak gerçekleĢmiĢtir. 

2016 yılında yapılan bu taĢımanın karĢılığı 277 milyon ABD Dolarıdır. 
Tablo 26:Irak Türkiye HPBH TaĢıma Miktarları 
Yıllar Bin Varil Bin Ton 
2011 163.276 22.394 
2012 134.506 18.459 
2013 91.883 12.697 
2014 55.984 7.634 
2015 192.470 26.148 
2016 189.439 26.083 

-Liman Hizmetleri Gelirleri: 
2016 yılında liman hizmetlerinden elde edilen toplam gelir, 207.903.494,25 TL 

olmuĢtur. 
b) SatıĢ Fiyatları: 
BOTAġ‟ın baĢlıca faaliyetleri ile ilgili satıĢ fiyatları aĢağıda incelenmiĢtir. 
ba) Doğal Gaz Toptan SatıĢ Fiyatları: 
Doğal gaz satıĢ fiyatlarını tespit yetkisi 1990 yılında 397 sayılı Doğal Gazın 

Kullanımı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile BOTAġ‟a verilmiĢtir. Ancak, 
2.5.2001 tarih ve 24390 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 4646 
Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu‟nun 13 üncü maddesi c bendi uyarınca, 397 sayılı 
KHK yürürlükten kaldırılmıĢtır. 4646 sayılı Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) doğal gaz satıĢ fiyatlarının belirlenmesi ve uygulanması hususlarında 
görevlendirilmiĢtir. Bu kapsamda, EPDK, ilgili Kanun‟un 11 inci maddesi gereğince, 
bütün tarife türleri için tarifeler yönetmeliğini hazırlamıĢ, “Doğal Gaz Piyasası 
Tarifeler Yönetmeliği” 26.9.2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 24.10.2002 tarih, 65 sayılı EPDK Kararı ile doğal 
gaz satıĢ fiyatlarına üst sınırlar getirilmiĢtir. 27.12.2007 yılında alınan 1439/2 sayılı 
EPDK Kurul Kararı ile de 2008 yılı itibarı ile doğal gaz toptan satıĢ fiyatlarının taraflar 
arasında serbestçe belirleneceği hükmü getirilmiĢtir.  

EPDK kararları doğrultusunda Yönetim Kurulu‟nca kabul edilen Serbest 
Tüketici (sanayici) ve abonelere (konut), 2014, 2015 ve 2016 yılında uygulanan doğal 
gaz toptan satıĢ fiyatları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Tablo 27:Doğal Gaz Toptan SatıĢ Fiyatları 
  2014 2015 2016 

  

Abone 
(TL/Sm³) 

Serbest 
Tüketici 
(TL/Sm³) 

Abone 
(TL/Sm³) 

Serbest 
Tüketici 
(TL/Sm³) 

Abone 
(TL/Sm³) 

Serbest 
Tüketici 
(TL/Sm³) 

Ocak 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
ġubat 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Mart 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Nisan 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Mayıs 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Haziran 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Temmuz 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Ağustos 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Eylül 0,778405 0,717783 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 
Ekim 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 0,763615 0,704145 
Kasım 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 0,763615 0,704145 
Aralık 0,848461 0,782383 0,848461 0,782383 0,763615 0,704145 
Ortalama 0,795919 0,733933 0,848461 0,782383 0,82725 0,762824 

BOTAġ‟ın sattığı doğal gaz fiyatlarına, 2016 yılı Ekim ayından geçerli olmak 
üzere % 10 oranında bir fiyat indirimi yapılmıĢ olup, 2016 yılı ortalaması serbest 
tüketiciler için 0,762824 TL/Sm3, aboneler için ise 0,82725 TL/Sm3 olarak 
gerçekleĢmiĢtir. Doğal gaz fiyatları bir önceki yıla göre yıllık ortalamada % 2,5 
oranında düĢürülmüĢ ve fiyatlar yıl boyu sabitleĢtirilmiĢtir. 

Doğal gaz satıĢ fiyatlarının seyrine iliĢkin bilgi aĢağıda özetlenmiĢtir.  
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, 

Hazine MüsteĢarlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili Kamu Ġktisadi 
TeĢebbüsleri temsilcilerinin katılımı ile hazırlanan “Enerji KĠT‟lerinin Uygulayacağı 
Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esasları”nın kabulüne 540 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname‟nin 5 inci maddesine göre karar verilmiĢ ve Yüksek 
Planlama Kurulu‟nun 17.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı Kararı ile bu esaslar kabul 
edilerek 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir.  

Daha sonra ise; Yüksek Planlama Kurulu 21.12.2010 tarih ve 2010-46 sayılı 
kararı ile de;  Enerji KĠT‟lerinin uygulayacağı MBFM Usul ve Esaslarının BOTAġ 
Genel Müdürlüğü tarafından geçici olarak 2010 ve 2011 yıllarında uygulanmaması 
kararlaĢtırılmıĢtır. 

Ayrıca, 2012 yılı için, 05.03.2012 tarihli ve 2012/2915 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı alınmıĢ olup söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında “BOTAġ Genel 
Müdürlüğü; abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz satıĢ fiyatlarını, 2012 
yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın uygun görüĢünü almak kaydıyla alım 
maliyetlerinin altında belirleyebilir. Bu Kararın uygulanması sonucunda doğabilecek 
zarar veya mahrum kalınan kardan dolayı BOTAġ Genel Müdürlüğü‟ne herhangi bir 
ödeme yapılmaz” hükmü yer almaktadır. 2013, 2014 ve 2015 yılları için ise „Abone ve 
Serbest Tüketicilere Yönelik Doğal Gaz SatıĢ Fiyatlarının Belirlenmesine ĠliĢkin‟ 
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sırasıyla 11.03.2013 tarih ve 2013/4408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 27.01.2014 
tarih ve 2014/5861 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 13.01.2015 tarih ve 2015/7202 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınmıĢ olup; söz konusu Bakanlar Kurulu Kararları ile 
“BOTAġ Genel Müdürlüğü, Abone ve Serbest Tüketicilere yönelik Doğal Gaz SatıĢ 
Fiyatlarını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın uygun görüĢünün alınması ve 
Yıllık Yatırım ve Finansman Programında gerekli değiĢikliklerin yapılması kaydı ile 
alım maliyetlerinin altında belirleyebilir” hükmü getirilmiĢtir. 

2016 yılı için de,  “Abone ve Serbest Tüketicilere Yönelik 2016 Yılı Doğal Gaz 
SatıĢ Fiyatlarının Belirlenmesine ĠliĢkin” olarak 11.01.2016 tarihli ve 2016/8424 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı alınmıĢtır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile “BOTAġ 
Genel Müdürlüğü, Abone ve Serbest Tüketicilere yönelik Doğal Gaz SatıĢ Fiyatlarını, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın uygun görüĢünün alınması ve kamu iktisadi 
teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programında gerekli değiĢikliklerin yapılması kaydı ile alım maliyetlerinin altında 
belirleyebilir. Bu Kararın uygulanması sonucunda doğabilecek zarar ve/veya mahrum 
kalınan kardan dolayı BOTAġ Genel Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmaz.” 
hükmü korunmuĢtur.  

KuruluĢun tabi olduğu 233 Sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname'de; kamu iktisadi kuruluĢlarının kendilerine verilen görev ve 
kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi 
doğrultusunda yürütmeleri amaçlanmıĢtır. Yine aynı Kararnamenin “TeĢebbüslerin 
uygulayacakları fiyatlar ve görev zararı uygulaması” baĢlıklı 35 inci maddesinde; 
teĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların, iĢletmelerinde üretilen mal ve hizmet 
fiyatlarını tespitte serbest olduğu, Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunun; teĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkları faaliyet 
alanlarıyla ilgili olarak görevlendirebilir veya ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını 
tespit edebileceği, Bakanlar Kurulunca teĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 
ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarının satıĢ fiyatının altında tespit edilmesi veya 
teĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara faaliyet alanları ile ilgili olarak görev 
verilmesi hâlinde söz konusu görevler ile ilgili bu kuruluĢlara ödenecek görev zararı 
bedelinin Hazine MüsteĢarlığı bütçesine konulacak ödenekle karĢılacağı, görev zararı 
bedeline iliĢkin hususlar ve bu bedelin hesaplanma yönteminin Bakanlar Kurulu 
Kararında açıkça belirtileceği, her bir görev zararı uygulamasına iliĢkin usul ve 
esasların Hazine MüsteĢarlığınca ilgili Bakanlığın görüĢü alınarak belirleneceği, görev 
zararı bedelinin Hazine MüsteĢarlığınca teĢebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak 
yapılacak inceleme sonucunda tespit edileceği, Hazine MüsteĢarlığının talebi üzerine 
ilgili bakanlık ve/veya diğer kamu kuruluĢlarının denetim personelinin incelemede 
görevlendirilebileceği, talep edilmesi hâlinde incelemeyle ilgili her türlü bilgi ve 
belgenin bir örneğinin teĢebbüsçe denetim personeline sunulması ve gereken 
kolaylığın sağlanmasının zorunlu olduğu, bu madde uyarınca teĢebbüs, müessese ve 
bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtlarına göre gerçekleĢen görev zararı bedelinin; 
teĢebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden 
Hazine MüsteĢarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider 
kaydedilerek ödeneceği, bu ödemelerin 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
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Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine tabi olmadığı, bu 
madde kapsamında yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile 
Hazine MüsteĢarlığı bütçesinden yapılmıĢ bulunan ödemeler arasında fark 
bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde tarafların yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getireceği, ancak ilgili teĢebbüs, müessese veya bağlı ortaklık tarafından yapılan 
talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve iĢlemlere iliĢkin tutarları da 
içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve iĢlemlere iliĢkin olup Hazine MüsteĢarlığı 
tarafından teĢebbüse ödenmiĢ bulunan tutarın söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten 
itibaren 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edileceği 
belirtilmektedir. 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddeleri, 2015 
yılı fiyat uygulamaları, vergi durumu, yatırımlar için ilave finansal kaynak ihtiyacı ve 
bütün bunlara bağlı olarak 2016 yılı abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz 
satıĢ fiyatlarının belirlenmesine yönelik uygulamanın ne Ģekilde yapılacağı hususları 
KuruluĢ tarafından 17.11.2015 tarih ve 39623 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı‟nın görüĢ ve talimatlarına sunulmuĢtur. Ayrıca, 30.09.2014 tarih ve 
2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri 
ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 
2016 yılı revizesine iliĢkin BOTAġ tarafından ilave edilmesi teklif edilen görüĢ ve 
öneriler kapsamında “233 sayılı KHK‟de belirtildiği gibi fiyatların gerektiğinde 
Bakanlar Kurulunca tespit edilebileceğini, Bakanlar Kurulunca tespit edilen fiyatların 
maliyetin altında bulunduğu takdirde, oluĢan zarar ve mahrum kalınan karın Hazine‟ce 
karĢılanacağına dair bir düzenlemeye yer verilmesi” hususu da 25.08.2015 tarih, 
29459 sayılı ve 15.08.2016 tarih, 31755 sayılı yazılarla yine KuruluĢ tarafından Hazine 
MüsteĢarlığı‟na iletilmiĢtir. 

Kurum, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında; abone (evsel tüketici) ve serbest 
tüketicilere yönelik uygulanan doğal gaz toptan satıĢ fiyatlarının asgaride alım maliyeti 
seviyesine çıkartılabilmesi için gerekli fiyat revizyonu oranını, her ay Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına yazılı olarak bildirmiĢ olup, gelen yazılar çerçevesinde doğal 
gaz toptan satıĢ fiyatlarını belirlemiĢtir. 2015 yılında, petrol fiyatlarındaki ve 
neticesinde alım fiyatlarındaki düĢüĢe bağlı olarak, 2015 yılı Nisan ayı itibarı ile 
KuruluĢun aylık bazda oluĢan Ağırlıklı Ortalama SatıĢ Fiyatı, Ağırlıklı Ortalama Alım 
Fiyatının üzerinde oluĢmuĢtur. 2016 yılının bütününde de aynı Ģekilde yıllık bazda 
oluĢan Ağırlıklı Ortalama SatıĢ Fiyatı, Ağırlıklı Ortalama Alım Fiyatının üzerinde 
oluĢarak, KuruluĢ 2016 yılını doğal gaz ticaret faaliyeti itibarı ile kar ile kapatmıĢtır.   

bb) Boru Hatları Ġle Ham Petrol TaĢıma Fiyatları: 
Irak-Türkiye ham petrol taĢıma fiyatları 8.3.1986 tarih ve 86/10556 sayılı 

Milletlerarası AnlaĢmanın II nci Maddesi ile minimum taĢıma miktarının yılda 35 
milyon m/ton olacağı, 35 milyon m/ton‟a kadar varil baĢına 75 ABD Sent olan taĢıma 
bedelinin 70,9 milyon m/ton‟a kadar varil baĢına 43 ABD Sent olacağı hükme 
bağlanmıĢtır.  

AnlaĢma süresi tüm boru hattı sisteminin iĢletmeye alma tarihinden itibaren 20 
yıl olup, sürenin biteceği tarihten bir yıl önce, taraflar her hangi bir giriĢimde 
bulunmadığı takdirde, tarife 5 yıl daha uzayacaktır.  
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Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine tabi olmadığı, bu 
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Hazine MüsteĢarlığı bütçesinden yapılmıĢ bulunan ödemeler arasında fark 
bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde tarafların yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine 
getireceği, ancak ilgili teĢebbüs, müessese veya bağlı ortaklık tarafından yapılan 
talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve iĢlemlere iliĢkin tutarları da 
içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve iĢlemlere iliĢkin olup Hazine MüsteĢarlığı 
tarafından teĢebbüse ödenmiĢ bulunan tutarın söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten 
itibaren 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edileceği 
belirtilmektedir. 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ilgili maddeleri, 2015 
yılı fiyat uygulamaları, vergi durumu, yatırımlar için ilave finansal kaynak ihtiyacı ve 
bütün bunlara bağlı olarak 2016 yılı abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz 
satıĢ fiyatlarının belirlenmesine yönelik uygulamanın ne Ģekilde yapılacağı hususları 
KuruluĢ tarafından 17.11.2015 tarih ve 39623 sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı‟nın görüĢ ve talimatlarına sunulmuĢtur. Ayrıca, 30.09.2014 tarih ve 
2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri 
ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 
2016 yılı revizesine iliĢkin BOTAġ tarafından ilave edilmesi teklif edilen görüĢ ve 
öneriler kapsamında “233 sayılı KHK‟de belirtildiği gibi fiyatların gerektiğinde 
Bakanlar Kurulunca tespit edilebileceğini, Bakanlar Kurulunca tespit edilen fiyatların 
maliyetin altında bulunduğu takdirde, oluĢan zarar ve mahrum kalınan karın Hazine‟ce 
karĢılanacağına dair bir düzenlemeye yer verilmesi” hususu da 25.08.2015 tarih, 
29459 sayılı ve 15.08.2016 tarih, 31755 sayılı yazılarla yine KuruluĢ tarafından Hazine 
MüsteĢarlığı‟na iletilmiĢtir. 

Kurum, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında; abone (evsel tüketici) ve serbest 
tüketicilere yönelik uygulanan doğal gaz toptan satıĢ fiyatlarının asgaride alım maliyeti 
seviyesine çıkartılabilmesi için gerekli fiyat revizyonu oranını, her ay Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına yazılı olarak bildirmiĢ olup, gelen yazılar çerçevesinde doğal 
gaz toptan satıĢ fiyatlarını belirlemiĢtir. 2015 yılında, petrol fiyatlarındaki ve 
neticesinde alım fiyatlarındaki düĢüĢe bağlı olarak, 2015 yılı Nisan ayı itibarı ile 
KuruluĢun aylık bazda oluĢan Ağırlıklı Ortalama SatıĢ Fiyatı, Ağırlıklı Ortalama Alım 
Fiyatının üzerinde oluĢmuĢtur. 2016 yılının bütününde de aynı Ģekilde yıllık bazda 
oluĢan Ağırlıklı Ortalama SatıĢ Fiyatı, Ağırlıklı Ortalama Alım Fiyatının üzerinde 
oluĢarak, KuruluĢ 2016 yılını doğal gaz ticaret faaliyeti itibarı ile kar ile kapatmıĢtır.   

bb) Boru Hatları Ġle Ham Petrol TaĢıma Fiyatları: 
Irak-Türkiye ham petrol taĢıma fiyatları 8.3.1986 tarih ve 86/10556 sayılı 
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AnlaĢma süresi tüm boru hattı sisteminin iĢletmeye alma tarihinden itibaren 20 
yıl olup, sürenin biteceği tarihten bir yıl önce, taraflar her hangi bir giriĢimde 
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Boru hattının ġubat 1990 olan iĢletmeye alma tarihine göre, mevcut anlaĢma 
ġubat 2010 tarihinde sona ermiĢtir. TaĢıma Ģartlarını BOTAġ lehine düzenleyen yeni 
anlaĢma 27.7.2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢ, 1985 yılından beri artmayan ham petrol 
taĢıma fiyatı tam kapasite çalıĢma halinde 0,43 ABD Doları/varil‟den 0,90 ABD 
Doları/varil‟e çıkarılmıĢtır.   

2005 yılına kadar her yıl taraflar arasında varılan anlaĢmalar sonucunda tespit 
edilen boru hatları ile petrol taĢıma tarifeleri, 6326 sayılı Petrol Kanunu‟nun 84 üncü 
maddesi gereği “Petrol ĠĢleri Genel Müdürlüğü”nün onayı ile yürürlüğe girmekte iken, 
01.01.2005 tarihinden itibaren tarifeler EPDK tarafından onaylanmaktadır. 

II-Fiber Optik (FO) Kablo Altyapısını Kiralama: 
BOTAġ ile Türk Telekomünikasyon A.ġ. (TÜRK TELEKOM) arasında 

Doğubeyazıt-Kayseri-Konya-SeydiĢehir-KırĢehir-Ankara Doğal Gaz Boru Hattıyla 
ilgili olarak 14.8.1998 tarihli Protokol ve Samsun-Ankara ve Bursa (Karacabey)-Ġzmir 
Doğal Gaz Boru Hattıyla ilgili olarak 8.11.1999 tarihli Protokol çerçevesinde anılan 
hatların güzergâhları boyunca BOTAġ kamulaĢtırma sınırı içinde BOTAġ tarafından 
boru hattı inĢası esnasında açılan kanal içerisine BOTAġ tarafından HDPE boru ve ek 
odaları tesis edilmesinden sonra TÜRK TELEKOM tarafından fiber optik (FO) kablo 
tesis edilmiĢtir.  

31.12.2003 tarihinde gerçekleĢen Telekomünikasyon sektöründeki 
serbestleĢmenin yürürlüğe girmesinden daha önce BOTAġ ile bahsedilen Protokollerin 
imzalandığı tarihlerde (1998-1999) bir kamu kuruluĢu olan TÜRK TELEKOM 
arasında yapılan bu Protokoller kapsamında, BOTAġ'ın uhdesinde tesis edilerek 
iĢletilecek olan bazı boru hattı güzergâhlarında tesis edilen FO kabloların kullanımı 
için Türk Telekom'un BOTAġ'a herhangi bir bedel ödemesi öngörülmemiĢtir.  

BOTAġ'ın geçiĢ hakkına sahip olduğu Boru Hatları güzergâhlardan SUPER 
ONLĠNE Firmasına kiraya verme yoluyla gelir elde etmeye baĢlandığı göz önüne 
alınarak, özelleĢtirme sonucu kamu kurumu özelliğini kaybetmiĢ olan TÜRK 
TELEKOM tarafından, BOTAġ'a ait kamulaĢtırma sınırları içinde 1998 ve 1999 tarihli 
Protokollere göre tesis edilmiĢ olan 2.211 km.‟lik FO kablonun kullanımı için de 
BOTAġ‟a yıllık kira bedeli ödenmesi gerekmektedir.  

1998 ve 1999 yıllarında TÜRK TELEKOM ile BOTAġ arasında imzalanan 
Protokollerin revize edilmesi için 29.1.2011 tarih ve 2011/06-29 sayılı BOTAġ 
Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdüre yetki verilmiĢtir.  

Genel Müdüre verilen yetki çerçevesinde hazırlanan 25.4.2012 tarih ve 110 
sayılı müzekkere, 28.5.2012 tarih ve 2012/20 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla  
görüĢülmek üzere gündemde kalmasına karar verilmiĢtir. 

UlaĢtırma,  Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçiĢ   
hakkı sağlayıcısı kamu kuruluĢlarının altyapılarının geçiĢ hakkı talebinde bulunan 
ĠĢletmecilere kullandırılmasıyla ilgili geçiĢ hakları, ücret tarifeleri, yükümlülükler vb. 
gibi hususları düzenleyen "Sabit ve Mobil HaberleĢme Altyapısı veya ġebekelerinde 
Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin TaĢınmazlardan Geçirilmesine ĠliĢkin 
Yönetmelik" 27.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
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Bunun üzerine, Yönetim Kurulu‟nun 19.2.2013 tarih ve 2013/08 toplantısında 
Resmi Gazete‟nin 27.12.2012 tarihli sayısında yayımlanıp yürürlüğe giren 
yönetmelikteki ücret tarifeleri baz alınarak Protokollerin revizyonunun yapılması 
amacıyla Türk Telekomünikasyon A.ġ. ile tekrar görüĢme yapılması ve sonucun 
Yönetim Kurulu‟na bildirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

Bu Karar'a istinaden, Türk Telekomünikasyon A.ġ. yetkilileri ile 9.4.2013 
tarihinde bir toplantı yapılmıĢ, bu toplantıda Türk Telekomünikasyon A.ġ. tarafı 
Protokollerin revize edilebileceğini ve BOTAġ tarafından hazırlanacak Taslak 
Protokolün kendilerine gönderilmesi sonrasında müzakere edileceğini belirtmiĢlerdir. 
Bunun üzerine, Resmi Gazetenin 27.12.2012 tarihli sayısında yayımlanıp yürürlüğe 
giren GeçiĢ Hakları Yönetmeliğindeki ücret tarifeleri baz alınarak hazırlanan revize 
taslak Protokol Türk Telekomünikasyon A.ġ.‟a gönderilmiĢtir. Türk 
Telekomünikasyon A.ġ. tarafından BOTAġ'a cevaben gönderilen 13.8.2013 tarih ve 
0682 sayılı yazıya istinaten protokollerin revizyonu reddedilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın 2012 yılı faaliyetlerine iliĢkin hazırlanan SayıĢtay Raporundaki;  
“1998 ve 1999 tarihli Protokollerle, BOTAġ'a ait kamulaĢtırma sınırları içinde ücretsiz 
fiber optik kablo tesisine ve kullanımına izin verilen TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON 
Aġ‟nin; özelleĢtirme iĢlemleri sonrasında Kamu Kurumu niteliğini kaybetmesi de 
dikkate alınarak, BOTAġ kamulaĢtırma sınırları içinde bulunan fiber optik kablolar 
için TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON Aġ‟nin özelleĢtirildiği günden bu güne kadar 
kira bedelinin tahsilinin sağlanması amacıyla yasal yollar dahil her türlü giriĢimde 
bulunulması” önerisi doğrultusunda bahsedilen hususa iliĢkin olarak; KuruluĢça, Türk 
Telekomünikasyon A.ġ aleyhine Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/777 
esas sayılı dosyası açılan davanın 20.12.2016 tarihli celsesinde davanın reddine karar 
verilmiĢ olup, gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiĢtir. Tüketilecek yargısal 
süreçlerin mevcudiyeti nedeniyle söz konusu karar henüz kesinleĢmemiĢtir. 

2-Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları: 
BOTAġ‟ın 2016 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları, geçen yıl ve 

program değerleri ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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yönetmelikteki ücret tarifeleri baz alınarak Protokollerin revizyonunun yapılması 
amacıyla Türk Telekomünikasyon A.ġ. ile tekrar görüĢme yapılması ve sonucun 
Yönetim Kurulu‟na bildirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  
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Bunun üzerine, Resmi Gazetenin 27.12.2012 tarihli sayısında yayımlanıp yürürlüğe 
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0682 sayılı yazıya istinaten protokollerin revizyonu reddedilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın 2012 yılı faaliyetlerine iliĢkin hazırlanan SayıĢtay Raporundaki;  
“1998 ve 1999 tarihli Protokollerle, BOTAġ'a ait kamulaĢtırma sınırları içinde ücretsiz 
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bulunulması” önerisi doğrultusunda bahsedilen hususa iliĢkin olarak; KuruluĢça, Türk 
Telekomünikasyon A.ġ aleyhine Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/777 
esas sayılı dosyası açılan davanın 20.12.2016 tarihli celsesinde davanın reddine karar 
verilmiĢ olup, gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiĢtir. Tüketilecek yargısal 
süreçlerin mevcudiyeti nedeniyle söz konusu karar henüz kesinleĢmemiĢtir. 

2-Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları: 
BOTAġ‟ın 2016 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları, geçen yıl ve 

program değerleri ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

 

 
 

Tablo 28:Mamul, Yarı Mamul Ve Ticari Mal Stokları 
    2015 

2016 sonu stoklar  
Programın 
ilk durum. 

göre 
sapma %  

 Mamul, yarı mamul ve 
ticari mal stokları  

 
Ölçü      
       Program      
   GercekleĢen     Ġlk durum     Son durum     GercekleĢen  
     Tutar     Tutar     Tutar     Tutar  

     Miktar   Bin TL   Miktar   Bin TL   Miktar   Bin TL   Miktar   Bin TL  
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3- Ticari mallar   2.138.739.570   1.776.784  1.567.967.518    514.149  2.345.235.440  1.104.599  1.584.638.323  1.075.452         109  
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  Gaz SatıĢ Sm3  121.102.078       22.786      52.619.688    323.018   139.169.994  11.861     30.267.589         3.507         (99) 
  TPAO Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy    

  
1.791.309.091  

     
1.316.467  

  
1.272.600.000    

  
1.987.896.750  

        
967.352  

  
1.335.179.359  

        
805.506  

  

4- Verilen sipariĢ avansları    
 

      27.833         29.764         19.313                  -         (100) 
    -YurtdıĢı (Doğal gaz 
alımı)     

          
15.921    

          
26.146    

          
15.484    

                  
-    

     (100) 

    -Yurtiçi          11.912          3.618          3.829                -         (100) 
Toplam   2.138.760.399   1.804.617  1.567.967.518     563.253  2.345.235.440  1.144.552  1.580.563.877 1.075.629           91  

          
                  

-              
5-Gelecek yıllar ihtiyaç 
stokları   

         
3.430.904  

               
109      

                      
-    

                  
-    

         
3.430.904  

               
109  

  

    -ITP Varil       2.482.677             101                       -            2.482.677            101    
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BOTAġ‟ın 2016 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları, bir önceki yıla 
göre %40 oranında 728.988 bin TL azalarak, 1.075.629 bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  

G-Sigorta ĠĢleri 
ġirketin sigorta ile ilgili iĢlemleri Sigorta Yönergesi‟ne göre yapılmaktadır. 

Yönerge çerçevesinde, tekne (deniz araçları), motorlu kara nakil vasıtaları zorunlu 
mali mesuliyet (trafik) harici sigorta; motorlu kara nakil vasıtaları birleĢik kasko, 
nakliyat, (personel) hayat, (tesisler) 3. Ģahıslar mali mesuliyet, tesis all risks ve makine 
kırılması ve zorunlu sorumluluk sigortaları da dâhili sigorta konusu olmaktadır. 

2016 yılı içindeki sigorta faaliyetlerine iliĢkin tabloya aĢağıda yer verilmiĢtir. 
Tablo 29:Sigorta ĠĢleri 

Sigorta türü 
Sigorta 
kıymeti 

Ayrılan fon 
veya dönen 
prim tutarı 

Tashih 
(GiriĢ) 

Mahsup 
veya tahsil 
edilen tutar 

Tashih 
(ÇıkıĢ) 

Prim 
Ġadesi* Fark 

BirikmiĢ iç 
sigorta 
fonu 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-2015 yılından devreden iç sigorta 
fonu (1993-2015)               172.759 

     BirikmiĢ iç sigorta fonundan çekilen              
B-Yıl içinde yaptırılan                 
   1-Ġç sigorta 69.918.414 59.609 235 756 235 20.958 37.895 37.895 

   2-Harici sigorta 14.493.564 34.895   5.047        

Toplam b (1+2) 84.411.978 94.504 235 5.803 235 20.958 37.895   

C-2017 yılına devreden iç sigorta fonu               210.654 

BOTAġ‟ın 1993–2015 yıllarından itibaren ayrılan 141,2 milyon TL tutarındaki 
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birikmiĢ iç sigorta fonuna, 2015 yılında ilave edilen 31,8 milyon TL tutarındaki iç 
sigorta pirimi ile birlikte 2016 yılına devreden iç sigorta fonu tutarı 172,8 milyon TL 
olmuĢ, 2016 yılında ayrılan 37,9 milyon TL prim ile 2017 yılına devreden iç sigorta 
fonu tutarı 210.7 milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır. 

10.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren harici paket sigorta poliçesi ile mevcut 
tesisler teminat altına alınmıĢtır. 

H-ĠĢletme Sonuçları 
1-SatıĢların Karlılığı: 
BOTAġ‟ın 2016 yılı satıĢlarının karlılığı program ve 2015 yılı ile 

karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 30:SatıĢ Sonuçları 

SatıĢlar  
 Brüt SatıĢlar   Net SatıĢlar  

 SatıĢların 
Maliyeti  

 Faaliyet 
Giderleri  

 SatıĢ 
Maliyetleri 

Toplamı  

 Faaliyet Karı 
Veya Zararı 

 SatıĢ 
Maliyetine 
Göre Kar / 

Zarar %   Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL  

 1.Ürün SatıĢları             
   a)   Yurt Ġçi SatıĢlar   26.061.849    26.061.849    20.426.576          107.927    20.534.504      5.527.345             26,9  
     I.   Arıtım Ham Petrolü                1.918                1.918                6.448                     34                6.482              (4.564)           (70,4) 
     II.   Doğal Gaz       26.059.931       26.059.931       20.420.128            107.893       20.528.021         5.531.910              26,9  
        - Malkoçlar-Ankara (Ġletim)            557.909            557.909            491.617                2.598            494.215              63.694              12,9  
        - Gaz SatıĢ       25.502.022       25.502.022       19.928.511            105.296       20.033.807         5.468.215              27,3  
   b)   Yurt DıĢı SatıĢlar         365.280          365.080                     -                       -                       -            365.080                 -    
     I.   Yunanistan            365.280            365.080                       -                       -              365.080                 -    

                            Ürün SatıĢları Toplamı    26.427.129    26.426.928    20.426.576          107.927    20.534.504      5.892.425             28,7  
 2.Hizmet SatıĢları             
   a) Yurt içi satıĢlar      2.352.788      2.340.918      1.039.458              5.492      1.044.950      1.295.968          124,0  
     I.   Doğal Gaz         1.944.645         1.944.645            752.862                3.978            756.840         1.187.805            156,9  
        - Malkoçlar-Ankara (Ġletim)         1.628.330         1.628.330            673.420                3.558            676.978            951.351            140,5  
        - Lng-Silivri (Depolama)            245.740            245.740              49.730                   263              49.993            195.747            391,6  
        - Silivri (Depolama)              70.576              70.576              29.712                   157              29.869              40.707            136,3  
     II.   Petrol TaĢıma Hizmeti            104.120            101.693              71.546                   378              71.924              29.768              41,4  
        - Ceyhan-Kırıkkale              47.679              47.679              28.903                   153              29.055              18.624              64,1  
        - Batman-Dörtyol              56.441              54.014              42.644                   225              42.869              11.145              26,0  
        - ġelmo-Batman                     -                       -                       -                       -                       -                       -                   -    
     III.   Liman Hizmetleri            173.391            163.949            105.949                   560            106.509              57.439              53,9  
        - Ceyhan Limanı            166.453            157.432            105.949                   560            106.509              50.923              47,8  
        - Dörtyol Limanı                     -                       -                       -                       -                       -                       -                   -    
        - LNG Limanı                6.938                6.517                       -                       -                  6.517                 -    
     IV.   TANAP KamulaĢtırma Hizmetleri            130.632            130.632            109.100                   576            109.677              20.955              19,1  
   b)   Yurt DıĢı SatıĢlar         914.599          912.501          103.979                  549          104.529          807.973          773,0  
     I.   Irak-Türkiye HPBH TaĢıma Hizmeti            880.086            880.086              61.593                   325              61.918            818.168         1.321,4  
     II.   LNG Liman Hizmeti              34.512              32.415              42.386                   224              42.610            (10.195)           (23,9) 

                         Hizmet SatıĢları Toplamı      3.267.387      3.253.420      1.143.438              6.042      1.149.479      2.103.941          183,0  
 Yurt Ġçi SatıĢ Toplamı    28.414.637    28.402.767    21.466.034          113.419    21.579.454      6.823.313             31,6  
 Yurt DıĢı SatıĢ Toplamı      1.279.879      1.277.581          103.979                  549          104.529      1.173.052       1.122,2  
 Genel Toplam    29.694.516    29.680.348    21.570.014          113.969    21.683.983      7.996.365             36,9  
 SatıĢ Revize Prog.   28.443.353    28.430.310    20.472.192          170.055    20.642.247      7.788.063             37,7  
 Revize Prog.a Göre Fark      1.251.163      1.250.038      1.097.822          (56.086)     1.041.735          208.302             20,0  
 Önceki Dönem SatıĢ Sonuçları    37.112.425    37.101.536    34.638.703          105.510    34.744.213      2.357.324               6,8  
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2016 yılı iĢletme bütçesinde 28,4 milyar TL net satıĢ hâsılatı elde edileceği 
buna karĢılık 20,6 milyar TL satıĢ maliyeti yapılacağı ve sonuçta 7,8 milyar TL 
faaliyet karı elde edileceği öngörülmüĢtür. BOTAġ‟ın 2016 yılı net satıĢları bir önceki 
yıla göre %20 oranında 7,4 milyar TL azalarak 29,7 milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 
Buna karĢın 21,7 milyar TL satıĢ maliyeti yapılmıĢ olup 7,9 milyar TL faaliyet karı 
elde edilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın, 2016 yılı satıĢ sonuçlarından yararlanılarak hazırlanmıĢ olan satıĢ 
göstergeleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 31:Faaliyet Sonucu Göstergeleri 

Göstergeler 
2015 2016 

GerçekleĢen Program GerçekleĢen 
  % % % 
1- Maliyet giderleri göstergesi:       

SatıĢların maliyeti x 100 93,50 68,21 72,67 
Net satıĢlar       

2-Faaliyet giderleri göstergesi:       
Faaliyet giderleri x 100 0,30 0,30 0,38 

Net satıĢlar       
3-SatıĢ göstergesi:       

SatıĢ maliyetleri toplamı x 100 93,60 100,45 73,06 
Net satıĢlar       

4-Faaliyet sonucu  göstergesi:       
Faaliyet karı x 100 6,35 46,16 26,94 

Net satıĢlar       

 
BOTAġ, 2016 yılı satıĢ göstergelerine bakıldığında; 2016 yılı bütçesinde; her 

100 TL‟lik satıĢın; 68,21 TL‟si satıĢların maliyetinden, 0,3 TL‟lik kısmı ise faaliyet 
giderlerinden oluĢacağı ve bu faaliyetlerden 46,16 TL faaliyet karı doğacağı 
öngörülmüĢtür. Buna kaĢılık cari yılda her 100 TL‟lik satıĢtan 26,94 TL iĢletme 
faaliyet karı doğmuĢtur. 

a) Bünye Ġçi Faktörler: 
-Verimlilik: 
Verimlilik ölçütleri bakımından Ģirketin 2016 yılı faaliyetleri raporun üretim alt 

bölümünde incelenmiĢtir. 
-Ġktisadilik: 
     Net SatıĢlar                29.680 

            ------------------- =    -------------- =  1,4 

            SatıĢların Maliyeti        21.570 

ġirketin iktisadilik göstergesi 2016 yılında 1,4 olarak gerçekleĢmiĢtir.   
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-Maliyetler: 
BOTAġ‟ın 2016 yılı üretim maliyetleri raporun üretim ve maliyetler alt 

bölümünde incelenmiĢ olup, Ģirketin önemli bir stoku olmadığından üretim maliyetleri 
büyük ölçüde satıĢların maliyetine aynen yansımaktadır. 

ġirketin 2016 yılında satıĢların maliyeti bir önceki yıla göre %37,6 oranında 
azalmıĢtır.   

b) Bünye DıĢı Faktörler: 
- BOTAġ’ın Piyasa Payı Ve Piyasa Gücü: 
2016 yılında ġirketler bazında doğal gaz ithalat miktarlarına aĢağıda yer 

verilmiĢtir. BOTAġ, 2016 yılı toplam ithalatının (Boru gazı ve LNG toplamı) 
%81,02‟sini gerçekleĢtirmiĢtir. 

 
Şirket Unvanı Toplam 

Miktar 
Yüzde 

(%) 
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA 
A.Ş. 37.556,57 81,02 

ENERCO ENERJİ SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. 2.096,42 4,52 

BOSPHORUS GAZ CORPORATİON A.Ş. 2.041,14 4,4 

AKFEL GAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.991,99 4,3 

BATI HATTI DOĞALGAZ TİCARET A.Ş. 949,4 2,05 

KİBAR ENERJİ A.Ş. 858,43 1,85 

AVRASYA GAZ A.Ş. 418,85 0,9 

EGE GAZ A.Ş. 252,46 0,54 

SHELL ENERJİ A.Ş. 186,9 0,4 

Genel Toplam 46.352,17 100 

(Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-EPDK, 2016 Doğal Gaz Piyasası 
Sektör Raporu) 

Türkiye‟de 2015 yılında toplam doğal gaz ithalatı 48,4 milyar Sm3 iken 2016 
yılında bu değer %4 oranında azalma ile 46,4 milyar Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

-Fiyatlar: 
BOTAġ, alım fiyatlarını da satıĢ fiyatlarını da belirleme gücüne tam olarak 

sahip bulunmamaktadır. Özellikle, raporun “Pazarlama” bölümünde ifade edildiği gibi, 
petrol taĢıma hizmetlerinin fiyatları Irak ile yapılmıĢ anlaĢmalar çerçevesinde 
belirlenmiĢ olup, her yıl abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz satıĢ 
fiyatlarının uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı alınmaktadır.  

Bu çerçevede, 2016 yılı için abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz 
toptan satıĢ fiyat uygulamaları, “Abone ve Serbest Tüketicilere Yönelik Doğal Gaz 
SatıĢ Fiyatlarının Belirlenmesine ĠliĢkin” 11.01.2016 tarih ve 2016/8424 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılmıĢtır.   
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Sektör Raporu) 

Türkiye‟de 2015 yılında toplam doğal gaz ithalatı 48,4 milyar Sm3 iken 2016 
yılında bu değer %4 oranında azalma ile 46,4 milyar Sm3 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

-Fiyatlar: 
BOTAġ, alım fiyatlarını da satıĢ fiyatlarını da belirleme gücüne tam olarak 

sahip bulunmamaktadır. Özellikle, raporun “Pazarlama” bölümünde ifade edildiği gibi, 
petrol taĢıma hizmetlerinin fiyatları Irak ile yapılmıĢ anlaĢmalar çerçevesinde 
belirlenmiĢ olup, her yıl abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz satıĢ 
fiyatlarının uygulanmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı alınmaktadır.  

Bu çerçevede, 2016 yılı için abone ve serbest tüketicilere yönelik doğal gaz 
toptan satıĢ fiyat uygulamaları, “Abone ve Serbest Tüketicilere Yönelik Doğal Gaz 
SatıĢ Fiyatlarının Belirlenmesine ĠliĢkin” 11.01.2016 tarih ve 2016/8424 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılmıĢtır.   

 

 
 

2-Milli Ekonomiye Katkı: 
Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya Katkı: 
2016 yılında üretici fiyatları ile GSYĠH‟ye 9.003 milyon TL‟lik pozitif katkıda 

bulunulmuĢtur. Alıcı fiyatları ile GSMH‟ye katkı ise 11.139 milyon TL olmuĢtur. 
ġirketin 2016 yılında yarattığı katma değeri oluĢturan unsurlara, rapor ekleri 

arasındaki (Ek:8) no‟lu tabloda yer verilmiĢtir. 
BOTAġ’ın DıĢ Ödemeler Dengesine Etkisi: 
ġirket 2016 yılında petrol taĢıma ve liman hizmetleri ile sermaye hareketleri 

karĢılığında 1,4 milyar TL karĢılığı döviz giriĢi sağlamıĢtır.  
Buna karĢılık, doğal gaz ithalatı için 19.379 milyon TL, Proje Kredilerine ait 

finansman giderleri için 229 milyon TL karĢılığı döviz kullanmıĢtır. 
Dolayısıyla sağlanan ve ödenen döviz toplamları arasında 18.194 milyon TL 

aleyhte denge farkı meydana gelmiĢtir. 
DıĢ ödemeler dengesine etki tablosu aĢağıda yer almıĢ bulunmaktadır. 
Tablo 32:Yılı DıĢ Ödemeler Dengesine Etki Tablosu 

DıĢ alemden sağlanan  Bin TL DıĢ aleme ödenen  Bin TL 

1- Ġhracat bedellerinden 1.279.879 1- Ġthalat bedellerine 19.378.685 

2- Sermaye hareketlerinden 133.858 2- Sermaye hareketlerine   

3- Görünmeyen iĢlemlerden   3- Görünmeyen iĢlemlere 228.990 

Toplam 1.413.736 Toplam 19.607.675 
Denge farkı 18.193.939 Denge farkı   

 
Hazine ile ĠliĢkiler: 
2016 yılı faaliyetleri sonucunda BOTAġ tarafından yükümlü ve sorumlu olarak 

4.507 milyon TL vergi vb. yükümlülükler tahakkuk ettirilmiĢ ve önceki dönemden 
devreden vergilerle birlikte 3.546 milyon TL tutarında da ödemede bulunulduktan 
sonra bir sonraki yıla ödenecek vergi olarak 1.194 milyon TL devretmiĢtir. 

Tahakkuk eden ve ödenen vergi vb. yükümlülüklere iliĢkin ayrıntıya, rapor 
ekleri arasında yer alan (Ek:11) vergiler tablosunda yer verilmiĢtir. 
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I-Bağlı Ortaklıklar ve ĠĢtirakler 
KuruluĢun 2016 yıl sonu itibarıyla bağlı ortaklık ve iĢtiraklerinin esas ve 

ödenmiĢ sermayeleri ile kuruluĢ tarafından taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarları 
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 33:Bağlı ortaklıklar ve iĢtiraklerinin taahhüt ve ödemeleri 

Bağlı ortaklıklar ve iĢtirakler 

ĠĢtirakin  KuruluĢça 2016 yılı sonunda Toplam kamu payı 

Esas 
sermayesi 

Ödenen 
sermayesi Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt edilen Ödenen 

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

1-Denetim Ġçi:                   
 -BOTAġ International Limited (BIL) (500.000 
ABD Doları) 671 671 671 100 671 100 671 100 671 100 

 -Turkish Petroleum International Company 
(TPIC) (1.650.000.000 ABD Doları) 3.856.705 3.856.705 3.856.705 100 3.856.705 100 3.856.705 100 3.856.705 100 

Toplam (1) 3.857.376 3.857.376 3.857.376 100 3.857.376 100 3.857.376 100 3.857.376 100 

2-Denetim DıĢı:                   
 - Turusgaz 80 80 28 35 28 100 28 35 28 100 

   (enf.düzeltmesi olumlu farkı)    76  76   76   76   
 - NIC Nabucco Gas Pipeline International 
Company   282.439 282.439 50.839 18 50.839 100 50.839 18 50.839 100 

- TANAP Doğal gaz Ġletim A.ġ. 5.057.080 5.057.080 1.517.124 30 1.517.124 100 1.517.124 100 1.517.124 100 

Toplam (2) 5.339.599 5.339.599 1.568.067   1.568.067   1.568.067   1.568.067   

Genel Toplam 9.196.975 9.196.975 5.425.443   5.425.443   5.425.443   5.425.443   

Tabloda iĢtirak olarak yer alan TANAP Doğal gaz Ġletim A.ġ. için belirlenmiĢ bir sermaye olmamakla birlikte, proje 
tamamlanana kadar her yıl güncellenecek proje bütçesine ĠĢtirak ortaklarınca hisseleri oranında katkı sağlanacaktır ve proje 
tamamlandığında ortaya çıkan toplam maliyet iĢtirak sermayesi olarak kabul edilecektir. KuruluĢca iĢtirak hesabına ödenen 
toplam tutar, proje bütçesinin %25‟ine tekabül etmekte olup eksik kalan %5‟lik pay için SOCAR tarafından KuruluĢ adına 
ödeme yapılmakta olup, söz konusu tutar proje faaliyete geçtikten sonra gaz iletim gelirinden mahsup edilerek SOCAR‟a 
ödenecektir. 

BOTAġ‟ın merkezi yurt dıĢında olmak üzere sermayesinin %100‟üne sahip 
olduğu iki bağlı ortaklığı ile yine biri yurt dıĢında kurulmuĢ olan üç iĢtiraki 
bulunmaktadır. 

2016 yıl sonu itibarıyla, söz konusu bağlı ortaklıklarave iĢtiraklere taahhüt ettiği 
sermaye payının tamamı ödenmiĢ olup toplam tutarı 5,4 milyar TL‟dir.  

 1)Bağlı Ortaklıklar: 
a)BOTAġ International Limited (BIL): 
ġirket; 233 sayılı KHK‟nın, 58 inci maddesinde “TeĢebbüslerin bu KHK 

hükümleriyle bağlı olmaksızın yurt dıĢında Ģirket kurmalarına ve kurulmuĢ Ģirketlere 
iĢtirak etmelerine izin vermeye ve bu konularda ilgili esasları kurumlar itibarıyla 
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir” Ģeklindeki düzenlemeye istinaden çıkarılan 
2.6.1996 tarih ve 22673 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Bakanlar Kurulu‟nun 
6.6.1996 tarih ve 96/8293 sayılı kararı ile BOTAġ‟ın; “Türkiye‟nin petrol, doğal gaz 
ve SıvılaĢtırılmıĢ Doğal Gaz (LNG) ihtiyacının karĢılanmasını sağlamak, uluslararası 
ticaret alanında konuları ile ilgili olarak faaliyette bulunmasını temin etmek ve yurt 
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dıĢı petrol ameliyelerini ve petrol ticaretini, doğal gaz ticaretini ve yatırımlarını (boru 
hattı, LNG terminali, doğal gaz, kombine çevrim santrali vb.) icabında kuracağı bu 
Ģirket vasıtasıyla yürütmek amacıyla, yurt dıĢında yabancı devlet mevzuatına göre 
petrol ameliyeleri ve ticareti (arama, sondaj, üretim, taĢıma, depolama, pazarlama, 
servis hizmetleri ve rafinaj gibi) ile doğal gaz ticareti (doğal gaz ve sıvılaĢtırılmıĢ 
doğal gaz ithali, taĢıması, dağıtımı, satıĢı vb.) ve yatırımları konularında” faaliyet 
göstermek üzere, merkezi Jersey Kanal Adaları‟nda nominal sermayesi BeĢyüzbin 
(500.000) ABD Doları ve sermayesinin yarısından fazlası kendisine ait olacak bir 
Ģirket kurmasına izin verilmesi üzerine 3.7.1996 tarihinde merkezi Jersey Kanal 
Adalarında olmak üzere BOTAġ Uluslararası Limited ġirketi “BOTAġ International 
Limited” (BIL) adıyla kurulmuĢ ve bu karar 3.7.1996 tarihinde Jersey Adalarında 
tescil ve ilan edilmiĢtir. 

ġirketin faaliyetlerinin tamamı BIL Ankara ġubesi tarafından yapılmakta iken 
BIL Yönetim Kurulu‟nun 28.05.2013 tarihinde alınan BIL Genel Kurulu Kararları 
çerçevesinde, Ankara‟da bulunan BIL Genel Müdürlüğünün Ceyhan‟a taĢınma süreci 
baĢlamıĢ ve 17.02.2014 tarihinde fiilen BIL Genel Müdürü ve Yardımcıları baĢta 
olmak üzere Ceyhan Deniz Terminalinde çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Ana sözleĢmesine göre Ģirketin organları genel kurul, yönetim kurulu ve 
denetçilerden oluĢmakta, Ģirket merkezi Jersey Kanal Adalarında bulunmaktadır. 

BIL‟in 2016 yılında net satıĢları 290 milyon TL olurken, satıĢların maliyeti 106 
milyon TL olarak gerçekleĢmiĢ, bu maliyetlere ilave olarak 100 milyon TL genel 
yönetim gideri yapılması sonucu ġirketin 2016 yılı faaliyetleri 146 milyon TL dönem 
karıyla sonuçlanmıĢtır.  

b)TPIC (Turkish Petroleum International Company Ltd. Co. - Türkiye 
Petrolleri Uluslararası Limited ġirketi) 

TPIC (Turkish Petroleum International Company) Bakanlar Kurulu‟nun 
28.7.1988 tarih ve 88/13180 sayılı kararına dayanarak, 7.11.1988 tarihinde TPAO‟ya 
(Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) bağlı bir Ģirket olarak merkezi Channel Adaları 
(Jersey) Ġngiltere‟de 1988 yılında kurulmuĢtur. 

TPIC‟in temel faaliyet alanları arasında; arama, petrol Sahası Hizmetleri, Ham 
Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti, Akaryakıt Dağıtımı, Denizcilik Yakıtları ve 
Depolama gibi faaliyetler yer almaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı‟nın bağlı Ģirketi iken, 22.1.2013 tarih ve 
28536 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 24.12.2012 tarih ve 
2012/4152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAġ‟ın bağlı Ģirketi haline getirilen 
TPIC, Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülen çalıĢmalar kapsamında 
29.7.2013 tarihi itibarıyla Olağanüstü Genel Kurulun gerçekleĢtirilmesiyle BOTAġ‟ın 
bağlı Ģirketi olma sürecini tamamlamıĢtır.  

TPIC 2016 yılı sonu itibarıyla yurt içi arama-üretim faaliyetlerini Türkiye‟de 
çeĢitli petrol arama bölgelerinde sahip olduğu tamamı kara olmak üzere, toplam 8 adet 
arama ruhsatı ile sürdürmektedir.  
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TPIC, TPAO ile imzalanan kuyu tamamlama saha hizmetleri anlaĢması 
kapsamında, Batman, Adıyaman ve Trakya olmak üzere TPAO ve TPIC lisanslı 
muhtelif sahalarda petrol ve doğal gaz kuyu tamamlama faaliyetleri gerçekleĢtirmiĢtir. 
TPAO projelerinde 2016 yılının ilk 6 ayında 4 work over ekibiyle, ikinci 6 ayında 2 
work-over ekibiyle ve 3 adet rodpuller ekibiyle; 2012 yılında 455 adet, 2013 yılında 
568 adet, 2014 yılında 581 adet, 2015 yılında 794 adet ve 2016 yılında 534 adet olmak 
üzere, 2012-2016 yıllarında toplam 2.932 kuyuda kuyu tamamlama (workover) 
hizmeti verilmiĢtir. 

TPIC, yurtiçinde sondaj ve workover hizmeti verebilen bir Ģirket olmasının yanı 
sıra yurtdıĢında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Nitekim 2007 yılından itibaren 
Kolombiya‟da yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır. 19 Haziran 2008‟de Bogota‟da 
TPIC Kolombiya ġubesi (TPIC Sucursal Colombia) açmıĢ olup Gonzalez ve Maria 
Conchita isimli iki blokta petrol ve doğal gaz arama faaliyeti yürütmektedir. 

Konsolide edilen bağlı ortaklık olarak Turkish Energy Company (“TEC”)‟nin 
ana faaliyet konusu petrol ve gaz arama faaliyetleri ve petrol ticareti olup, 2012 yılında 
merkezi Jersey Kanal Adaları olarak kurulmuĢtur.  

TPIC 2016 yılını 468,14 milyon TL (133.023.856 ABD Doları) kar ile 
kapatmıĢtır. 

2)ĠĢtirakler: 
a)TURUSGAZ Taahhüt Pazarlama Ve Ticaret A.ġ.: 
1993 yılında Gama A.ġ. ile Rus Gazprom Ģirketi arasında ortak olarak kurulan 

Gama-Gazprom Ģirketine BOTAġ, YPK‟nın 25.11.1996 tarih ve 96/T-53 sayılı 
kararına istinaden %35 oranında iĢtirak etmiĢtir. Gama-Gazprom ġirketi, BOTAġ‟ın 
iĢtiraki ile TURUSGAZ Taahhüt, Pazarlama ve Ticaret Anonim ġirketi adını almıĢ, 
ortaklık yapısı Gazprom %45,0; BOTAġ %35,0, Gama Endüstri %19,8, Gama 
Holding %0,1; Gama ĠnĢaat %0,1 olarak dağılmıĢtır. 

TURUSGAZ Yönetim Kurulu‟nun 7.12.2003 tarih ve 234 sayılı kararı ile 
Gama‟ya ait olan hisselerin %15‟ini BOTAġ‟a satma kararının, BOTAġ Yönetim 
Kurulu‟nun 30.12.2003 tarih ve 2003/63–577 sayılı kararı ile kabul edilmesi ve 
Yüksek Planlama Kurulu‟nun 16.4.2004 tarih ve 2004/T-II sayılı kararı ile de 
onaylanması sonucu BOTAġ‟ın hisse payı %50‟ye çıkmıĢtır.  

Ancak, hisse devrinin gerçekleĢmesi halinde TURUSGAZ A.ġ.‟nin ortak sayısı 
2‟ye düĢeceği için (BOTAġ ve Gazprom) Ģirketin, Anonim ġirket olarak varlığını 
devam ettirebilmesi mümkün olmayacağından Devlet Planlama TeĢkilatı 
MüsteĢarlığı‟na 30.9.2005 tarih ve 21650 sayılı bir yazı yazılarak; Yüksek Planlama 
Kurulu‟nun 12.8.1986 tarih ve 8621 sayılı çerçeve kararının 3 üncü maddesi 
doğrultusunda “3 kiĢiye binde bir oranında” hisse verilmesi suretiyle ortak sayısının 
Türk Ticaret Kanunu‟nun hükümleri çerçevesinde olması hususunda görüĢleri 
sorulmuĢ, DPT‟den alınan 22.11.2005 tarih ve 5494 sayılı yazıda ise, Türk Ticaret 
Kanunu “Yasa Tasarısı” üzerinde çalıĢmaların son aĢamaya geldiği ve söz konusu 
tasarıda anonim Ģirketlerin ortak sayılarının yeniden düzenleneceği ve ortaklık Ģartının 
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Kanunu “Yasa Tasarısı” üzerinde çalıĢmaların son aĢamaya geldiği ve söz konusu 
tasarıda anonim Ģirketlerin ortak sayılarının yeniden düzenleneceği ve ortaklık Ģartının 

 

 
 

 

kaldırılacağı hususu belirtilmiĢtir. Bu nedenle hisse devri gerçekleĢmemiĢtir. 
Bunun üzerine, devir iĢlemlerinin tamamlanmasını teminen 22.1.2008 tarih ve 

2008/04-26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı‟na istinaden BOTAġ I.Hukuk 
MüĢavirliğince, Gama aleyhine Ankara 5.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 
2008/211E.dosya numarasıyla açılan pay devrinin tespiti davası 1.12.2011 tarihli 
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b)TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.: 
Anadolu GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesiyle; Azerbaycan‟ın 
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planlanmıĢtır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru 
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TANAP ile 6 milyar m3/yıl doğal gazın Türkiye‟ye, 10 milyar m3/yıl doğal 
gazın ise Avrupa‟ya taĢınması hedeflenmiĢtir. 

26 Haziran 2012 tarihinde Türkiye ve Azerbaycan arasında Hükümetlerarası 
AnlaĢma (IGA) ve 26 Mayıs 2014 tarihinde ise ev Sahibi Ülke AnlaĢması (HGA) 
imzalanmıĢtır. Projenin temel atma töreni 17 Mart 2015 tarihinde Kars ilinde 
gerçekleĢtirilmiĢtir. 

BOTAġ, 19 Ocak 2015 tarih ve 2015/T-1 sayılı YPK Kararı doğrultusunda, 
TANAP DGBH projesini yürütmekte olan TANAP Doğal gaz Ġletim A.ġ.‟ye 13 Nisan 
2015 tarihinde %30 hisse oranıyla iĢtirak etmiĢ olup, ġirketin hâlihazırdaki ortaklık 
yapısı Southern Gas Corridor (SGC) %58, BOTAġ %30 ve BP Pipelines %12 
Ģeklindedir. 

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünce 19.12.2012 tarihinde 322965 sicil 
numarası ile tescil edilerek tescil ilanı 24.12.2012 tarihli ve 8221 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesinde yayımlanan ġirket, faaliyetlerini Türk Ticaret Kanunu ve 13 Mart 2015 
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tarihli Hissedarlar AnlaĢması çerçevesinde sürdürmektedir. 
c)NABUCCO: 
Türkiye‟den baĢlayıp Bulgaristan, Romanya ve Macaristan‟ı geçerek 

Avusturya‟da son bulan NABUCCO Boru Hattı Projesi ile öncelikle Türkiye‟nin 
doğusunda yer alan Hazar Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu‟da yer alan zengin doğal 
gaz rezervlerinden sağlanması planlanan doğal gaz ile baĢta geçtiği ülkeler olmak 
üzere Avrupa ülkelerinin doğal gaz açığının karĢılanması amaçlanmıĢtır. 

YaklaĢık uzunluğu 3.300 km olarak belirlenen NABUCCO boru hattı ilk 
tasarımının Türkiye sınırları içerisinde yer alan bölümünün uzunluğu 2.000 km 
civarında hesaplanmıĢtır. Hattın taĢıma kapasitesinin 31 milyar m3/yıl, yatırım 
maliyetinin ilk hesaplamalara göre (2008 yılı değerlerine göre) 8 milyar Avro olması 
öngörülmüĢ ve o zamanki planlama dâhilinde 2013 yılında 8 milyar m3/yıl ile devreye 
alınması planlanmıĢtır. 

Proje‟ye iliĢkin ilk çalıĢmalar ġubat 2002‟de BOTAġ‟ın giriĢimi ve Bulgargaz 
(Bulgaristan), Transgaz (Romanya) ve OMV Erdgas (Avusturya) ve daha sonra MOL 
(Macaristan) Ģirketleri ile yapılan görüĢmeler sonucunda 11 Ekim 2002 tarihinde 
imzalanan ĠĢbirliği AnlaĢması ile baĢlamıĢtır. Öncelikle ilgili 5 Ģirketin eĢit hisseye 
sahip olduğu “Nabucco Company Study Pipeline GmbH” Ģirketi kurulmuĢ, daha sonra 
2005 yılında Ortak GiriĢim AnlaĢması‟nın imzalanmasını müteakip söz konusu 
Ģirketin Nabucco Uluslararası Doğal Gaz Boru Hattı ġirketi‟ne (Nabucco Gas Pipeline 
International Company-NIC) dönüĢümü kabul edilmiĢtir. Boru hattı ile ilgili 
çalıĢmaların yapılması, yapımı ve iĢletmesi ile bakımı ve idamesinden sorumlu olmak 
üzere güzergah üzerindeki her bir ülkede Nabucco Yerel ġirketleri‟nin (NNC) kurulma 
iĢlemleri ise 2010 yılında tamamlanmıĢtır. Nabucco Projesi‟nin yaklaĢık uzunluğu 
3.825 km, toplam yatırım maliyeti tahmini, ilgili senaryolara göre (2008 piyasa 
değerleriyle) yaklaĢık 7,9 milyar € olarak belirlenmiĢtir. Proje ortakları arasında 
yapılan çalıĢmalar sonunda 13 Temmuz 2009 tarihinde Hükümetlerarası AnlaĢma 
(IGA), 8 Haziran 2011 tarihinde ise Proje Destek AnlaĢmaları (PSA) imzalanmıĢtır.  

ġah Deniz Faz II Projesi‟nde üretilecek doğal gazın Türkiye‟nin doğal gaz boru 
hattı sistemi üzerinden taĢınmasını kapsayan Hükümetlerarası AnlaĢma‟nın 25 Ekim 
2011 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanması, daha sonra müstakil 
boru hattı projesi TANAP‟ın gündeme gelmesi ile NIC tarafından, Türkiye‟nin batı 
sınırına TANAP Projesi aracılığıyla ulaĢtırılması planlanan doğal gazın 
Bulgaristan‟dan itibaren Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı ile taĢınmasına yönelik 
Nabucco Batı Projesi (Nabucco West) geliĢtirilmiĢtir.  

Ancak ġah Deniz Konsorsiyumu (SDC)‟nin NABUCCO yerine 28 Haziran 
2013 tarihinde TAP Projesini TANAP projesine entegre olacak proje olarak seçmesi 
nedeniyle NIC ve NNC‟lerin tasfiyesi yönünde iĢlemler baĢlatılmıĢtır.  

SayıĢtay‟ın 2011 yılı raporunda; “NABUCCO projesinin gerçekleĢtirilmesinin 
önündeki engeller ve belirsizlikler ortadan kaldırılmadan daha fazla kaynak 
aktarılmaması” önerisi yer almıĢtır. 2012 yılı raporunda ise bu hususa tekrar 
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değinilmiĢtir.  
Denetim tarihi (Haziran 2017) tarihi itibarıyla, Nabucco International Company 

(NIC)‟nin tasfiye sürecinin devam ettiği görülmüĢtür. Söz konusu resmi tasfiye 
sürecinin yürütülmesi için, Avusturya menĢeli TMF (Trust Management Finance) 
Austria GmbH Ģirketi tasfiye memuru olarak atanmıĢ olup; BOTAġ tarafından yılı 
içerisinde tasfiye sürecinin tamamlanacağı öngörülmektedir.  

Bağlı Ģirketler iĢtiraklerin kar veya zarar durumu, kuruluĢa isabet eden temettü 
tutarı ve ödenmiĢ sermayeye oranı için aĢağıdaki tablo düzenlenmiĢtir. 

Tablo 34:Bağlı ġirketler ve ĠĢtiraklerinin KuruluĢa Ġsabet Eden Temettüleri 

Bağlı ġirketler ve ĠĢtirakler 

2015 YILI 2016 YILI 

GerçekleĢen KuruluĢa Temettünün GerçekleĢen KuruluĢa Temettünün 

dönem karı isabet eden ödenmiĢ dönem karı isabet eden ödenmiĢ 

veya zararı temettü sermayeye veya zararı temettü sermayeye 

 (Bin TL) (Bin TL) oranı  (Bin TL) (Bin TL) oranı 

    %     % 

Turkish Petroleum International Company TPIC  41.550     468.138  -  - 

BOTAġ International Company BIL 216.515  -  - 146.009  -  - 

NIC Nabucco Gas Pipeline International Company*  -  -  -    -  - 

TURUSGAZ 405  -  - 5.912  -  - 

TANAP Doğal gaz Ġletim A.ġ. - - - 3.026 - - 

Genel Toplam 258.470  -  - 623.085  -  - 

* Nabucco 2013 yılında tasfiye sürecine girmiĢ olup, merkezi olan Avusturya Viyana‟da notere devredilmiĢ ve mali tablolarına ulaĢılamamıĢtır. 

Cari yılda TPIC‟in 468 milyon TL kar ettiği, ancak geçmiĢ yıllar zararları 
kapsamında bu kar nedeniyle herhangi bir temettünün doğmadığı belirtilmiĢtir. 
TURUSGAZ ve TANAP‟ın cari yıl karlarından da herhangi bir temettü aktarımı 
izlenmemiĢtir. 

J-Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar 
1-Yatırımlar: 
2016 Yılı Yatırım Programı, 17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî 

Gazete‟de yayımlanan 12 Ekim 2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu 
Kararı Eki, 31.03.2016 Tarih ve 29670 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanmıĢtır. 

BOTAġ‟ın 2016 Yılı ĠĢ Programı, yönetim kurulunun 28.12.2015 tarih ve 
2015/33-232 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 2016 yılı iĢ programı, 09.02.2016 tarih ve 
2016/06-44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak revize edilmiĢtir.  

BOTAġ‟ın 2016 yılı yatırım programı Resmi Gazete‟de ulaĢtırma-haberleĢme 
sektörü kapsamında, boru hattı alt baĢlığı altında 750 milyon TL olarak 
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yayımlanmıĢtır. Yatırım ödeneğinin 544,9 milyon TL‟si (146,7 milyon TL kredi ve 
398,2 milyon TL özkaynak olmak üzere) dıĢ paradır (11 Ekim 2014 tarih ve 29142 
Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan, „2015-2017 Dönemi Yatırım Programı 
Hazırlıkları‟ konulu genelge eki 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberinde de yer aldığı üzere; proje listelerinde dıĢ para kısmı ikiye ayrılarak dıĢ 
kredi ve özkaynak ile karĢılanacak miktarlar ayrı ayrı belirtilmektedir. Yıl içindeki 
geliĢmelere bağlı olarak 2016 yılı BOTAġ yatırım programı revize edilmiĢtir. Revize 
yatırım ödeneği 750 milyon TL olarak toplamda aynı kalmakla birlikte 556,5 milyon 
TL‟si dıĢ paradır. 

2016 yılı yatırım programında yer alan projelerin ödenekleri ve gerçekleĢme 
durumları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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2016 yılı yatırım programında yer alan projelerin toplam tutarı 24,9 milyar TL 
olup, 2016 yılı için ayrılan revize ödenek tutarı 750 milyon TL‟dir. 527,7 milyon TL 
nakdi, 409,9 milyon TL fiziki harcama yapılmıĢtır. Ödeneğe göre %70,4 nakdi, %54,7 
oranında fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Tuz Gölü Yeraltı Doğal gaz Depolama Projesi‟ne iliĢkin 337.788.540 Amerikan 
Doları tutarlı akreditif Vakıflar Bankası nezdinde 09.09.2011 tarihinde açılmıĢtır. 
Akreditif 8 yıl vadeli olup proje kapsamında gelen malzemelerle ilgili olarak bankaya 
ulaĢan belgelerin yürütücü ünite tarafından uygun bulunması ile ödeme yapılmakta 
olup, bu durum projenin nakdi ve fiziki gerçekleĢme farkına neden olmaktadır. 

A)Etüt proje iĢleri 
a)2016 Yılından sonraya kalanlar 
Muhtelif etütler (1996E050010): 
Etüt proje çalıĢmaları kapsamında baĢlıca jeolojik ve heyelan önlemleri,  doğal 

gaz yeraltı depolamasına iliĢkin etüt çalıĢması, Irak-Türkiye doğal gaz ihraç projesi, 
Kıbrıs doğal gaz boru hattı, doğal gaz / petrol boru hatları ve tesisleri mühendislik- 
etüt iĢleri, kompresör istasyonları egzoz gazının (atık ısının) ilave çevrim veya elektrik 
üretiminde değerlendirilmesi etüt iĢleri, boru hatlarının rehabilitasyonu mühendislik 
çalıĢmaları,  doğal gaz boru hatları ve istasyonları teknik Ģartnamelerinin revizyonu ve 
temel mühendislik hizmeti, iskele metre sistemlerinin yenilenmesi ve karaya alınması, 
iskele yükleme kollarının yenilenmesine iliĢkin etüt çalıĢmalarının yapılması alt 
projeleri planlanmıĢtır. Bir kısım projeler planlanmıĢ olmakla birlikte yatırım 
programında iz bedelle takip edilmektedir. 

2016 yılı yatırım programında etüt proje iĢlerine 2,9 milyon TL ödenek 
ayrılmıĢ, bir kısmı 1 TL iz bedelli olan alt projelerin geneli için yıl içinde 957 bin TL 
nakdi harcama yapılarak ödeneğe göre %32,5 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Etüt proje iĢleri kapsamında muhtelif etütler projesi alt detay projelerinden 2016 
yılında harcama yapılanlar ile ilgili bilgilere aĢağıda değinilmiĢtir. 

Doğal Gaz/ Petrol Boru Hatları ve Tesisleri Mühendislik-Etüt ĠĢleri: 
Yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerin etüt-mühendislik iĢlerinde 

gecikmelere meydan vermemek ve acil iĢlerde süreci hızlandırmak amacıyla doğal gaz 
ve petrol boru hatlarının, kompresör ve pompa istasyonlarının ve buna benzer ilgili 
diğer tesislerin etüt-mühendislik iĢlerinin tek proje altında yapılması planlanmıĢtır. 

2016 yılında proje kapsamında, Mersin-Karaman (Ayrancı) Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi Mühendislik ĠĢi, TANAP-BOTAġ EskiĢehir Bağlantı Hattı Projesi 
Mühendislik ĠĢi, Demirciler Pig - Adapazarı Pig Arası Ġlave Loop Hattı Mühendislik 
ĠĢi, Adapazarı Pig - Düzce Pig Arası Ġlave Loop Hattı Mühendislik ĠĢi için ön kabul 
yapılmıĢ, Batman-Dörtyol HPBH Mevcut Güzergah Arazi Etüt Harita ve 
KamulaĢtırma Mühendislik ĠĢi ve Lapseki-Çanakkale Doğal Gaz Boru Hattı Arazi Etüt 
Harita ve KamulaĢtırma Mühendislik ĠĢi için çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. 

Doğal Gaz/ Petrol Boru Hatları ve Tesisleri Mühendislik-Etüt ĠĢleri alt projesi 
için 2016 yılında 755 bin TL harcama yapılmıĢtır. 
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Ġskelenin D3 Deprem Sınıfına Göre Dayanıklılığının Sağlanması için Etüd 
ve Proje Hazırlanması: 

Dörtyol Terminalindeki mevcut iskelenin Kıyı Tesisleri ĠĢletme Ġzin Belgesi 
alabilmesi amacıyla D1, D2, D3 deprem düzeylerine dayanıklılık testleri yapılmıĢ, D1 
ve D2 düzeyine dayanıklılığı tesbit edilmiĢ ancak D3 deprem düzeyine dayanıklılığı 
sağlamadığı raporlanmıĢtır. Söz konusu etüd kapsamında D3 deprem düzeyine 
dayanıklılığın sağlanması amacıyla etüt ve proje hazırlanması çalıĢmaları 
sürdürülmüĢtür. 2016 yılında, Ġskelenin D3 Deprem Sınıfına Göre Dayanıklılığının 
Sağlanması için Etüd ve Proje Hazırlanması alt projesi için 201 bin TL harcama 
sağlanmıĢtır. 

Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Boru 
Hattı (NABUCCO) Projesi: 

Muhtelif etütler projesi kapsamında iz bedelle izlenen Transit projeleri 
geliĢtirme etüdü alt detayında yer alan Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-
Avusturya doğal gaz boru hattı (NABUCCO) projesi ile Azerbaycan (ġah Denizi), 
diğer Hazar bölgesi kaynakları ile Ġran Güney Pars sahası doğal gaz kaynaklarının 
Türkiye üzerinden Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya güzergahıyla 
Avrupa‟ya ulaĢtırılması planlanmıĢtır. 

Proje‟ye iliĢkin ilk çalıĢmalar ġubat 2002‟de BOTAġ‟ın giriĢimi ve Bulgargaz 
(Bulgaristan), Transgaz (Romanya) ve OMV Erdgas (Avusturya) ve daha sonra MOL 
(Macaristan) Ģirketleri ile yapılan görüĢmeler sonucunda 11 Ekim 2002 tarihinde 
imzalanan ĠĢbirliği AnlaĢması ile baĢlamıĢtır. Öncelikle ilgili 5 Ģirketin eĢit hisseye 
sahip olduğu “Nabucco Company Study Pipeline GmbH” Ģirketi kurulmuĢ, daha sonra 
2005 yılında Ortak GiriĢim AnlaĢması‟nın imzalanmasını müteakip söz konusu 
Ģirketin Nabucco Uluslararası Doğal Gaz Boru Hattı ġirketi‟ne (Nabucco Gas Pipeline 
International Company-NIC) dönüĢümü kabul edilmiĢtir. Boru hattı ile ilgili 
çalıĢmaların yapılması, yapımı ve iĢletmesi ile bakımı ve idamesinden sorumlu olmak 
üzere Nabucco Yerel ġirketleri‟nin (NNC) kurulma iĢlemleri ise 2010 yılında 
tamamlanmıĢtır. Nabucco Projesi‟nin yaklaĢık uzunluğu 3.825 km, toplam yatırım 
maliyeti tahmini, ilgili senaryolara göre (2008 piyasa değerleriyle) yaklaĢık 7,9 milyar 
€ olarak belirlenmiĢtir. Proje ortakları arasında yapılan çalıĢmalar sonunda 13 
Temmuz 2009 tarihinde Hükümetlerarası AnlaĢma (IGA), 8 Haziran 2011 tarihinde ise 
Proje Destek AnlaĢmaları (PSA) imzalanmıĢtır.  

ġah Deniz Faz II Projesi‟nde üretilecek doğal gazın Türkiye‟nin doğal gaz boru 
hattı sistemi üzerinden taĢınmasını kapsayan Hükümetlerarası AnlaĢma‟nın 25 Ekim 
2011 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanması, daha sonra müstakil 
boru hattı projesi TANAP‟ın gündeme gelmesi ile NIC tarafından, Türkiye‟nin batı 
sınırına TANAP Projesi aracılığıyla ulaĢtırılması planlanan doğal gazın 
Bulgaristan‟dan itibaren Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı ile taĢınmasına yönelik 
Nabucco Batı Projesi (Nabucco West) geliĢtirilmiĢtir.  

Ancak ġah Deniz Konsorsiyumu (SDC)‟nin NABUCCO yerine 28 Haziran 
2013 tarihinde TAP Projesini TANAP projesine entegre olacak proje olarak seçmesi 
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nedeniyle NIC ve NNC‟lerin tasfiyesi yönünde iĢlemler baĢlatılmıĢ olup tasfiye süreci 
devam etmektedir. 

Anadolu GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP): 
BOTAġ ile ġah Deniz Konsorsiyumu-SDC arasında, SDC‟nin üreteceği Faz II 

gazının yıllık 10 milyar m3 hacminin BOTAġ doğal gaz iletim sistemi üzerinden ve 
Ġpsala ve/veya Malkoçlar noktasından Avrupa tüketim noktalarına transit iletimine 
yönelik 25 Ekim 2011 tarihinde Hükümetlerarası AnlaĢma (IGA) ve anlaĢmalar paketi 
imzalanmıĢtır.  

IGA‟da alternatif olarak kayıt altına alınan ve gerekirse BOTAġ doğal gaz 
iletim sistemi yerine münhasır boru hattı projesi olarak tasarlanan Anadolu GeçiĢli 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesine yönelik olarak, 24 Aralık 2011 tarihinde 
Ankara‟da Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıĢtır. Buna göre 
TANAP Konsorsiyumu‟nun kurulum çalıĢmalarının baĢlamasına ve Türkiye tarafının 
(BOTAġ ve TPAO) %20 oranında hisse sahibi olmasına geri kalan %80 hissenin ise 
daha sonra diğer ġah Deniz Ortakları baĢta olmak üzere ilgilenen Ģirketlere de 
paylaĢtırılmak kaydı ile SOCAR tarafından yüklenilmesine karar verilmiĢ, 15 Ekim 
2012 tarihinde SOCAR (Azerbaycan Ģirketi) ile Ortaklık AnlaĢması imzalanmıĢtır. 
Mutabakat Zaptının usulüne uygun olarak onaylanmasına dair 6342 sayılı Kanun, 12 
Temmuz 2012 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmak sureti ile, 
Hükümetlerarası AnlaĢmanın, usulüne uygun olarak onaylanmasına yönelik 6375 
sayılı Kanun ise, 17 Ocak 2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmak 
suretiyle yürürlüğe girmiĢtir. 

KamulaĢtırma iĢleri ile ilgili olarak, 27 Mayıs 2013 tarih ve 2013/4882 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi Eki Karara göre BOTAġ, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından AtanmıĢ Devlet KuruluĢu olarak görevlendirilmiĢtir.  

BOTAġ ve SOCAR arasında gerçekleĢtirilen müzakereler neticesinde, 26 
Mayıs 2014 tarihinde TANAP Projesine iliĢkin Gaz TaĢıma AnlaĢması, Fonlama 
AnlaĢması, Hisse Devir AnlaĢması ve Katılım AnlaĢması imzalanmıĢ, bu kapsamda, 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz Ġletim Anonim ġirketi 
arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ĠliĢkin Hükümetlerarası 
AnlaĢma‟nın eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline 
Company B. V. arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev 
Sahibi Hükümet AnlaĢmasına ĠliĢkin DeğiĢiklik”in onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 6553 sayılı Kanun ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Sistemine ĠliĢkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6554 
sayılı Kanun 18 Eylül 2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.  

DeğiĢik Ev Sahibi Ülke AnlaĢması (HGA) metninin Madde 3.7 hükmünde, 
“BOTAġ'ın TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.'ne ortak olabilmesini teminen %30 
oranına kadar hisse satın alabilmesi için bir hisse alım anlaĢması akdetmesi” ile 
“BOTAġ'ın, TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ. ile ġah Deniz Faz-II Gaz SatıĢ 
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nedeniyle NIC ve NNC‟lerin tasfiyesi yönünde iĢlemler baĢlatılmıĢ olup tasfiye süreci 
devam etmektedir. 

Anadolu GeçiĢli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP): 
BOTAġ ile ġah Deniz Konsorsiyumu-SDC arasında, SDC‟nin üreteceği Faz II 

gazının yıllık 10 milyar m3 hacminin BOTAġ doğal gaz iletim sistemi üzerinden ve 
Ġpsala ve/veya Malkoçlar noktasından Avrupa tüketim noktalarına transit iletimine 
yönelik 25 Ekim 2011 tarihinde Hükümetlerarası AnlaĢma (IGA) ve anlaĢmalar paketi 
imzalanmıĢtır.  

IGA‟da alternatif olarak kayıt altına alınan ve gerekirse BOTAġ doğal gaz 
iletim sistemi yerine münhasır boru hattı projesi olarak tasarlanan Anadolu GeçiĢli 
Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesine yönelik olarak, 24 Aralık 2011 tarihinde 
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Temmuz 2012 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmak sureti ile, 
Hükümetlerarası AnlaĢmanın, usulüne uygun olarak onaylanmasına yönelik 6375 
sayılı Kanun ise, 17 Ocak 2013 tarih ve 28531 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmak 
suretiyle yürürlüğe girmiĢtir. 

KamulaĢtırma iĢleri ile ilgili olarak, 27 Mayıs 2013 tarih ve 2013/4882 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi Eki Karara göre BOTAġ, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından AtanmıĢ Devlet KuruluĢu olarak görevlendirilmiĢtir.  

BOTAġ ve SOCAR arasında gerçekleĢtirilen müzakereler neticesinde, 26 
Mayıs 2014 tarihinde TANAP Projesine iliĢkin Gaz TaĢıma AnlaĢması, Fonlama 
AnlaĢması, Hisse Devir AnlaĢması ve Katılım AnlaĢması imzalanmıĢ, bu kapsamda, 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz Ġletim Anonim ġirketi 
arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine ĠliĢkin Hükümetlerarası 
AnlaĢma‟nın eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline 
Company B. V. arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev 
Sahibi Hükümet AnlaĢmasına ĠliĢkin DeğiĢiklik”in onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 6553 sayılı Kanun ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Sistemine ĠliĢkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6554 
sayılı Kanun 18 Eylül 2014 tarih ve 29123 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.  

DeğiĢik Ev Sahibi Ülke AnlaĢması (HGA) metninin Madde 3.7 hükmünde, 
“BOTAġ'ın TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.'ne ortak olabilmesini teminen %30 
oranına kadar hisse satın alabilmesi için bir hisse alım anlaĢması akdetmesi” ile 
“BOTAġ'ın, TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ. ile ġah Deniz Faz-II Gaz SatıĢ 

 

 
 

 

AnlaĢmasına konu 6 milyar metreküp Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları 
içerisinde ve boyunca Transit GeçiĢi, teslim alınması ve/veya teslim edilmesi için 
belirlenen Ģartlar altında 15 yıl süreli bir taĢıma anlaĢması (BOTAġ GTA) akdetmesi” 
hususları özel olarak hükme bağlanmıĢtır.  

TANAP Projesi kapsamında Ortaklık AnlaĢması (SHA) ve onun eki 
niteliğindeki Hissedar Kredisi AnlaĢması (SLA) ile Fonlama AnlaĢması Devir 
SözleĢmesi (Novation FA) 13 Mart 2015 tarihinde imzalanmıĢtır. Projenin temel atma 
töreni 17 Mart 2015 tarihinde Kars‟ta gerçekleĢtirilmiĢtir. 

BOTAġ, 13 Nisan 2015 tarihinde TANAP Doğalgaz Ġletim Anonim ġirketine  
%30 oranında, 16 Nisan 2015 tarihinde ise BP Ģirketi TANAP Doğalgaz Ġletim 
Anonim ġirketine %12 oranında iĢtirak etmiĢ; SOCAR‟ın hissesi ise %58 olmuĢtur.  

TANAP Doğal Gaz Anonim ġirketi tarafından   Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı‟na gönderilen 20.06.2016 tarihli “Ev Sahibi Hükümet AnlaĢması 
kapsamında Hisse Devir Bildirimi” baĢlıklı yazı ile SGC ġirketi hisselerinin kendi 
payına düĢen %7‟lik (yüzde yedi) kısmını Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü‟nde 
609880 ticaret sicil numarası ile kayıtlı bulunan SOCAR Enerji A.ġ. (“STEAS”)‟ye 
devretmek istediğini bildirmiĢtir. Söz konusu devrin gerçekleĢmesi halinde TANAP 
Doğal Gaz Anonim ġirketi‟nin hissedarlık yapısı SGC ġirketi %51, BOTAġ %30, BP 
%12 ve STEAS %7 olarak değiĢecektir. 

B)Devam Eden Projeler 
a-2016 Yılında bitenler 
1-Irak-Türkiye HPBH Telekom ve Scada Sistemi (1998E050120): 
Irak-Türkiye ham petrol boru hattı telekomünikasyon ve scada sistemlerinin 

ekonomik ve teknolojik ömürlerini doldurması, yedek parça ve teknik destek hizmeti 
sağlanması imkanının kalmaması nedeniyle söz konusu sistemlerin değiĢtirilmesi 
planlanmıĢtır. Irak-Türkiye HPBH Scada Sistemlerinin Yenilenmesi ĠĢi adı altında 
06.12.2011 tarihinde ihalesine çıkılan projenin 1.905.000 ABD Doları bedel ve 540 
gün süre üzerinden 11.07.2012 tarihinde sözleĢmesi imzalanmıĢtır. SözleĢmeye göre iĢ 
bitim tarihi 08.01.2014 olan söz konusu iĢin 07.01.2014 tarihi itibarıyla geçici kabulü 
yapılmıĢ olup garanti süresi 2 yıldır. Yüklenici firma kesin Kabulun yapılmasını talep 
etmiĢ olup, Kesin Kabul Komisyonu oluĢturulmuĢtur. Projenin Kesin Kabul 
çalıĢmaları devam etmektedir. 

2016 yılı yatırım programında Irak-Türkiye ham petrol boru hattı telekom ve 
scada sistemi için bin TL ödenek ayrılmıĢ, yıl içerisinde herhangi bir harcama 
gerçekleĢmemiĢtir.  

b-2016 Yılından sonraya kalanlar 
1-Doğal gaz dağıtım hatları (1996E050050): 
Doğal gaz dağıtım hatları adı altında toplu ödenek ayrılan projenin alt proje 

kalemleri baĢlıca sanayi ve bağlantı hatları, scada ve telekom sistemi ile ilçelere ve 
OSB‟lere doğal gaz ulaĢtırılması projelerinden oluĢmaktadır. 

2016 yılı yatırım programında doğal gaz dağıtım hatları projesine 245,1 milyon 
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TL ödenek ayrılmıĢ olup 166,2 milyon TL nakdi harcama ile revize ödeneğe göre 
%67,8 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Doğal gaz dağıtım hatları projesi ile ilgili detay bilgiler aĢağıda verilmiĢtir. 
-Sanayi ve bağlantı hatları: 
Sanayi ve bağlantı hatları projesi kapsamında, doğal gaz arzı sağlanamayan 

yerleĢim birimlerine doğal gaz arzı sağlanması planlanmıĢtır. Projeye 2016 yılında 
161,3 milyon TL olarak ödenek ayrılmıĢ, 113,3 milyon TL nakdi harcama yapılarak 
revize ödeneğe göre %70,2 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Sanayi ve bağlantı hatları projesi kapsamında baĢlıca, Kilis DGBH, UĢak-
Denizli DGBH, Bingöl ve Bitlis DGBH, Mardin DGBH, Önerler-KeĢan DGBH, 
Tunceli DGBH, Hakkari DGBH, ġırnak DGBH, Artvin DGBH, AfĢin-Elbistan ve 
Divriği DGBH, TANAP-EskiĢehir DGBH, Muhtelif OSB Projesi Eksikliklerinin 
Tamamlanması, Demirciler Pig-Adapazarı Pig DGBH,  yapım iĢleri yer almıĢtır. 

-Scada ve telekom sistemi: 
BOTAġ, yapımı tamamlanmıĢ veya tamamlanmakta olan muhtelif doğal gaz 

iletim ve dağıtım hatlarının mevcut telekom ve scada sistemlerine bağlantılarını temin 
etmek üzere boru hatları güzergahları boyunca fiber optik kablo tesis etmektedir. Buna 
ilave olarak bu güzergahlar üzerinde çalıĢmak üzere, telekomünikasyon sistemleri 
temin ve tesis edilmesi, telekom sistemi sağlanmıĢ güzergahlar için SCADA RTU 
cihazları temin edilerek, bunların Ankara Dispatch Merkezi ile bağlantılarının 
sağlanması faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik öngörülen yatırımlar 
gerçekleĢtirilmektedir. 

Scada ve Telekom Sistemi kapsamında, Doğal gaz Boru Hatları 3.RTU fiber 
optik kablo temin ve tesis iĢi kapsamında 198 istasyonun scada merkezine bağlanması 
öngörülerek 14.05.2013 tarihinde ihalesi yapılmıĢ olup, Ġhale Komisyonu çalıĢmalarını 
tamamlamıĢtır. KĠK mevzuatına göre itiraz süreçleri sonuçlanmıĢ olup, 16.01.2014 
tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ, 04.02.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak proje 
baĢlatılmıĢ olup, iĢ programı ve proje tatbikat planı onaylanmıĢtır. Ancak 19.06.2014 
tarihli Kamu Ġhale Kurumu Kararı gereğince, Yapım iĢleri Genel ġartnamesi 47. 
Maddesi çerçevesinde, mevcut sözleĢmenin 27.10.2014 tarihi itibarıyla tasfiye 
iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 08.12.2014 tarihinde aynı ihale kayıt no‟su altında 2. firma 
ile sözleĢme imzalanmıĢ ve 17.12.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak proje tekrar 
baĢlatılmıĢtır. ĠĢin tamamlanma süresi yer teslim tarihinden itibaren 540 gün olup 
geçici kabul komisyon çalıĢmaları devam etmektedir. 

-Ġlçelere doğal gaz ulaĢtırılması: 
Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaĢtırılması hedefi doğrultusunda, mevcut 

doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dıĢında kalan, merkez nüfusu 10.000'in 
üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaĢtırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara 
iliĢkin usul ve esasları belirlemek üzere 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
28.04.2013 tarih ve 28631 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 

Doğal gaz dağıtım lisans kapsamı dıĢında kalan ilçelerden baĢvuruda bulunan 
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TL ödenek ayrılmıĢ olup 166,2 milyon TL nakdi harcama ile revize ödeneğe göre 
%67,8 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Doğal gaz dağıtım hatları projesi ile ilgili detay bilgiler aĢağıda verilmiĢtir. 
-Sanayi ve bağlantı hatları: 
Sanayi ve bağlantı hatları projesi kapsamında, doğal gaz arzı sağlanamayan 

yerleĢim birimlerine doğal gaz arzı sağlanması planlanmıĢtır. Projeye 2016 yılında 
161,3 milyon TL olarak ödenek ayrılmıĢ, 113,3 milyon TL nakdi harcama yapılarak 
revize ödeneğe göre %70,2 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Sanayi ve bağlantı hatları projesi kapsamında baĢlıca, Kilis DGBH, UĢak-
Denizli DGBH, Bingöl ve Bitlis DGBH, Mardin DGBH, Önerler-KeĢan DGBH, 
Tunceli DGBH, Hakkari DGBH, ġırnak DGBH, Artvin DGBH, AfĢin-Elbistan ve 
Divriği DGBH, TANAP-EskiĢehir DGBH, Muhtelif OSB Projesi Eksikliklerinin 
Tamamlanması, Demirciler Pig-Adapazarı Pig DGBH,  yapım iĢleri yer almıĢtır. 

-Scada ve telekom sistemi: 
BOTAġ, yapımı tamamlanmıĢ veya tamamlanmakta olan muhtelif doğal gaz 

iletim ve dağıtım hatlarının mevcut telekom ve scada sistemlerine bağlantılarını temin 
etmek üzere boru hatları güzergahları boyunca fiber optik kablo tesis etmektedir. Buna 
ilave olarak bu güzergahlar üzerinde çalıĢmak üzere, telekomünikasyon sistemleri 
temin ve tesis edilmesi, telekom sistemi sağlanmıĢ güzergahlar için SCADA RTU 
cihazları temin edilerek, bunların Ankara Dispatch Merkezi ile bağlantılarının 
sağlanması faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik öngörülen yatırımlar 
gerçekleĢtirilmektedir. 

Scada ve Telekom Sistemi kapsamında, Doğal gaz Boru Hatları 3.RTU fiber 
optik kablo temin ve tesis iĢi kapsamında 198 istasyonun scada merkezine bağlanması 
öngörülerek 14.05.2013 tarihinde ihalesi yapılmıĢ olup, Ġhale Komisyonu çalıĢmalarını 
tamamlamıĢtır. KĠK mevzuatına göre itiraz süreçleri sonuçlanmıĢ olup, 16.01.2014 
tarihinde sözleĢme imzalanmıĢ, 04.02.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak proje 
baĢlatılmıĢ olup, iĢ programı ve proje tatbikat planı onaylanmıĢtır. Ancak 19.06.2014 
tarihli Kamu Ġhale Kurumu Kararı gereğince, Yapım iĢleri Genel ġartnamesi 47. 
Maddesi çerçevesinde, mevcut sözleĢmenin 27.10.2014 tarihi itibarıyla tasfiye 
iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 08.12.2014 tarihinde aynı ihale kayıt no‟su altında 2. firma 
ile sözleĢme imzalanmıĢ ve 17.12.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak proje tekrar 
baĢlatılmıĢtır. ĠĢin tamamlanma süresi yer teslim tarihinden itibaren 540 gün olup 
geçici kabul komisyon çalıĢmaları devam etmektedir. 

-Ġlçelere doğal gaz ulaĢtırılması: 
Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaĢtırılması hedefi doğrultusunda, mevcut 

doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dıĢında kalan, merkez nüfusu 10.000'in 
üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaĢtırılmasını sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara 
iliĢkin usul ve esasları belirlemek üzere 2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
28.04.2013 tarih ve 28631 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 

Doğal gaz dağıtım lisans kapsamı dıĢında kalan ilçelerden baĢvuruda bulunan 

 

 
 

 

Afyon-Ġscehisar, Ankara - ġereflikoçhisar, Yozgat-Çekerek, Sivas-Divriği, Erzurum-
Oltu, Çorum-Alaca, Osmancık ve Ġskilip ile Isparta-Yalvaç olmak üzere 9 ilçe için 7 
ayrı paket halinde mühendislik ihalelerine çıkılarak,  mühendislik çalıĢmalarının 
tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılması planlanmıĢtır. 

02.01.2014 tarihli ve 2014/5801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile baĢvuru 
süresinin 14 ay olarak değiĢtirilerek 30.06.2014 tarihine kadar uzatılmasını müteakip; 
Kelkit, ġuhut, Emirdağ, Sandıklı, Mucur, Kaman, Lapseki, Gölhisar, Kocaali, Gördes, 
oğanĢehir, Ermenek, Akdağmadeni, Sarıkaya, Kangal, Zara olmak üzere 16 ilçe 
baĢvuruda bulunmuĢtur. 

Ayrıca, doğal gazın ülke genelinde yaygınlaĢtırılması hedefi doğrultusunda, 
mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dıĢında kalan merkez nüfusu 
20.000 ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaĢtırılmasını teminen gereken yatırımların 
BOTAġ tarafından münhasıran veya dağıtım Ģirketleri ile müĢtereken 
gerçekleĢtirilmesine iliĢkin 17.10.2016 tarih ve 9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 
22.10.2016 tarih ve 29865 Sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
Söz konusu BKK‟nın uygulanmasına ait Usul ve Esaslar‟ın EPDK tarafından 
belirlenmesi sonrasında, bahse konu BKK kapsamına giren ilçelere doğal gaz 
ulaĢtırılmasına yönelik yatırımlar için BOTAġ tarafından gerekli çalıĢmalara 
baĢlanacaktır. Bu çerçevede, 63 ilçenin söz konusu çalıĢmalara dahil edilmesi 
öngörülmektedir. 

-OSB’lere doğal gaz ulaĢtırılması projesi: 
Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dıĢında kalan birinci 

derecede kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ve aynı zamanda yatırım teĢvik 
uygulamaları bakımından beĢinci ve altıncı bölgelerde yer alan illerde kurulmuĢ olan 
organize sanayi bölgelerindeki (OSB) iĢletmelerin ihtiyacı olan doğal gazı temin 
etmek için doğal gaz ulaĢtırılmasını sağlamaya yönelik yapılacak yatırımlara iliĢkin 
esasları belirlemek üzere 2013/5726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 17.01.2014 tarih ve 
28885 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıĢtır.  

Söz konusu kararla gerekli Ģartları yerine getiren OSB‟lere doğal gaz 
götürülmesine iliĢkin BOTAġ‟a verilen görev kapsamında, Kahta/Adıyaman, 
GölbaĢı/Adıyaman, Ardahan, Bayburt, Boyabat/Sinop, ġabanözü/Çankırı, 
ÇerkeĢ/Çankırı, Yakınkent OSB/Çankırı, Bulancak/Giresun, Zile/Tokat, Turhal/Tokat, 
Niksar/Tokat, Tunceli, Kars, ViranĢehir/ġanlıurfa, Iğdır, Bingöl, SinopGümüĢhane 
OSB olmak üzere 19 Organize Sanayi Bölgesi gerekçeleri ile birlikte doğal gaz 
bağlantı hatlarının tesisi için BOTAġ‟a müracaat etmiĢtir.  Daha önce 2015 Yılı 
Yatırım Programı'na dahil edilen 12 adet OSB için çalıĢmalar devam etmektedir. Söz 
konusu Organize Sanayi Bölgelerinin 2017 yılı içerisinde yapımlarının tamamlanarak 
gaz arzı sağlanması planlanmaktadır. 

2-Bilgisayar sistemleri (1999E050070): 
Proje ile 23.06.2009 tarihinde geçici kabulü yapılan, Bilgi Sistemleri Projesi 

(BBS)‟nin geliĢtirilmesi için, birimlerin yeni istekleri ve değiĢiklik taleplerinin teknik 
imkanlar dahilinde yerine getirilmesi ve projenin iĢletilmesi faaliyetleri 
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sürdürülmektedir. 
2016 yılı yatırım programında bilgisayar sistemleri için 7,2 milyon TL ödenek 

ayrılmıĢ, yılsonunda 6,4 milyon TL nakdi harcama ile %89,6 oranında gerçekleĢme 
sağlanmıĢtır.  

3-Tuz gölü doğal gaz yeraltı depolama projesi (2005E050060): 
Doğal gazın mevsimsel talebine bağlı olarak değiĢkenlik gösteren tüketimi 

nedeniyle pik dönemlerinde doğabilecek arz açığına çözüm amacıyla Tuz Gölü Doğal 
gaz Yeraltı Depolama Projesi hazırlanmıĢtır. 

Tuz Gölü Doğal gaz Yeraltı Depolama Projesi kapsamına; Proje Yönetimi ve 
Uygulama Desteği DanıĢmanlık Hizmet alımı ve Çevresel Ġzleme DanıĢmanlık Hizmet 
alımı da dahildir.  

-Proje Yönetimi ve Uygulama Desteği DanıĢmanlık Hizmetleri SözleĢmesi, 
20.9.2006 tarihinde 8,8 milyon Avro bedelle imzalanmıĢ, sözleĢme kapsamında 
projenin inĢaatı ve yürütümü esnasında genel danıĢmanlık hizmeti alınmaktadır. 

-Çevresel Ġzleme DanıĢmanlık Hizmetleri SözleĢmesi 19.03.2007 tarihinde 
imzalanmıĢ, “Yer Üstü ve Yer Altı Tesisleri, Su Temin ve Tuzlu Su DeĢarj Boru 
Hatları Temin ve Montajı ve Kavern Çözeltme ĠĢlemi” ihalesinin 20.09.2010 tarihinde 
yapılarak, 17.06.2011 tarihinde sözleĢmesinin imzalanması ile Çevresel Ġzleme 
DanıĢmanlık Hizmetleri SözleĢmesi 01.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.  

- Yapım ihalesi “yer üstü ve yer altı tesisleri, su temin ve tuzlu su deĢarj boru 
hatları temin ve montajı ve kaverna çözeltme iĢlemi satın alma iĢi ihalesi” adı altında 
tek bir ihale paketi olarak yürütülerek 15.06.2011 tarihinde China Tianchen 
Engineering Corporation Firması ile yapım sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

Projenin 1 milyar Sm3 çalıĢma gazı kapasiteli bölümü çalıĢmaları kapsamında 
tatlı su temin ve tuzlu su deĢarj boru hatlarının inĢası (Faz-0) tamamlanmıĢ olup, 12 
kuyuda sondaj çalıĢmaları bitirilmiĢtir. (Faz-1) kapsamındaki 6 adet kavernanın 
çözeltme (leaching) iĢlemi 2017 yılında tamamlanarak iĢletmeye alınması ile (Faz-2) 
kapsamındaki diğer 6 kavernanın çözeltme (leaching) iĢlemine baĢlanması 
planlanmaktadır. 

Projenin ilave 4,2 milyar Sm3 çalıĢma gazı kapasiteli ikinci bölümü 
kapsamında, temel mühendislik çalıĢmaları devam etmekte olup, 2017 yılı içinde 
yapım çalıĢmalarının baĢlaması öngörülmektedir. 

Bunun yanında, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesinin  kapasite 
artırımına iliĢkin olarak,  Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi Kapasite 
Artırımı Fizibilite Raporu, (Eylül 2016) onaya sunulmuĢ ve onayını müteakip, söz 
konusu Proje Yüksek Planlama Kurulu‟nun 16.12.2016 tarĢih ve 2016/43 no.lu Kararı 
ile revize edilmiĢtir. 

Proje kapsamında, Aksaray Ġli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında toplam 60 
kuyunun,  herbirinin geometrik hacmi 630.000 - 780.000 m3 olan kaverna (suni 
mağara) olarak kullanılması planlanmaktadır. Toplamda yaklaĢık 5,4 milyar Sm3 
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sürdürülmektedir. 
2016 yılı yatırım programında bilgisayar sistemleri için 7,2 milyon TL ödenek 
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çalıĢma gazı kapasitesine 2023 yılında ulaĢılacak olup günlük maksimum 80 milyon 
Sm3 gaz Türkiye doğal gaz Ģebekesine verilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin 1,2 milyar Sm3 çalıĢma gazı kapasiteli birinci bölümü kapsamında 
eritme ve ilk gaz dolum iĢlemleri proje takvimine uygun olarak yürütülmekte olup, 
10.02.2017 tarihinde ilk gaz dolum iĢlemine baĢlanarak tesislerin açılıĢ töreni 
yapılmıĢtır. Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Kapasite Artırım Projesi 
kapsamında ise temel mühendislik çalıĢmaları devam etmektedir. 

2016 yılı yatırım programında Tuz Gölü doğal gaz yeraltı depolama projesine 
tamamı dıĢ kredi olmak üzere 161 milyon TL ödenek ayrılmıĢ, 158,9 milyon TL nakdi 
harcama ile yılı ödeneğine göre %98,7 oranında gerçekleĢme olmuĢtur. 

4-Boru hatlarının modernizasyonu (2007E050060): 
Proje kapsamında baĢlıca; Konya-Ilgın Doğal Gaz Deplase Boru Hattı Yapımı, 

EMT Ölçüm Sistemlerinin Yenilenmesi, Bozova Bölümü HPBH Deplasesi, Ġskele 
Ayakları Ġlave Dolphin Yapımı, Ġstasyonlara kompresör ve jenaratör alımları, 
Yapracık RMS/A Ġstasyonu ve Bağlantı Hatları Yapımı, Doğal Gaz Basınç DüĢürme 
ve Ölçüm Ġstasyonları (RM/A) Kontrol ve Ölçüm Sistemlerinin Yenilenmesi ve 
Ġstasyonların Scada Sistemine Entegrasyonları, Heyelanlı Bölgedeki Amasya ġehir 
Besleme Ġletim Hattının Deplase Edilmesi ĠĢi, Doğal Gaz Boru Hatları Scada Sistemi  
Yenileme ve Yedekleme iĢi, ġırnak Ġli Cizre ve Gaziantep Ġli Nurdağı Ġlçeleri Ham 
Petrol Boru Hatlarının Deplasesi gibi alt proje kalemleri yer almaktadır. 

2016 yılı yatırım programında boru hatlarının modernizasyonu projesine 128,5 
milyon TL ödenek ayrılmıĢ, 113,9 milyon TL nakdi harcaması olmuĢ, %63,3 oranında 
gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

5-Bina Yapımı (2010E050020): 
2016 yılı yatırım programında bina yapımı iĢleri için 23,7 milyon TL olarak 

revize ödenek ayrılmıĢ olup, 4,6 milyon TL nakdi harcama ile ödeneğe göre %19,6 
oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Proje kapsamında baĢlıca, Genel Müdürlük binaları tamir ve tadilatı, PS3 Silopi 
Ġstasyonuna Görevli Gelen Bakım Ekibi Ġçin 40 Yataklı Prefabrik Yatakhene 
Yapılması, Hizmet Binası Yapımı, Bursa ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı, Plaj 
Tesislerinin Bakım Onarımı iĢleri yer almaktadır. 

2016 yılı yatırım programında bina yapımı iĢleri için 23,7 milyon TL olarak 
revize ödenek ayrılmıĢ olup, 4,6 milyon TL nakdi harcama ile ödeneğe göre %19,6 
oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

6-Marmara Ereğlisi LNG Term. 4.Tank Yap. (2015E050040): 
Projenin mühendislik çalıĢmalarının 07.02.2014 tarihinde ön kabulü yapılmıĢ 

olup, yapım çalıĢmalarına baĢlanılmasını teminen “Marmara Ereğlisi LNG Terminali 
GeniĢletme Projesi” adı ile 31.12.2015 tarihi ve 2015/64 sayılı YPK Kararı ile 2015 
Yılı Yatırım Programı kapsamına alınmıĢtır.  

Projenin, 14.06.2016 tarihinde ihalesine çıkılmıĢ olup, 05.08.2016 tarih 
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2016/23-163 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince ihale iptal edilerek 4. Tank 
yapımından vazgeçilmiĢ ve yalnızca send-out kapasitesinin %50 artırılmasına yönelik 
olarak ihaleye çıkılması yönünde karar alınmıĢtır. Bu doğrultuda “Marmara Ereğlisi 
LNG Terminali Send-Out Kapasitesinin Artırılması Yapım ĠĢi” ihalesine 08.09.2016 
tarihinde çıkılmıĢ ancak ihale tekrar iptal edilmiĢtir. 30.11.2016 tarihinde yeniden 
ihalesine çıkılan projede 30.12.2016 tarihinde yapım sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 

2016 yılı yatırım programında proje için 48,7 milyon TL olarak revize ödenek 
ayrılmıĢ olup, 32,9 milyon TL nakdi harcama ile ödeneğe göre %67,7 oranında 
gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

C) Yeni Projeler 
a) 2016 yılında bitenler: 
-Muhtelif iĢler (2016E050010):  
Proje kapsamında baĢlıca; Forklift temini, mobil vinç temini, çeĢitli pick-up 

temini, muhtelif demirbaĢ araç ve gereçleri temini gibi iĢler yer almaktadır. 
2016 yılı yatırım programında muhtelif iĢler için 51,2 milyon TL revize ödenek 

ayrılmıĢ, 29 milyon TL nakdi ve fiziki harcama ile revize ödeneğe göre %56,7 
oranında nakdi ve fiziki gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

Yapılmakta olan yatırımlar ile ilgili olarak alınan teminat mektuplarından 
bazılarının vadesinin dolduğu ve teminat vasfı taĢımadıkları görülmüĢtür. 

Muhatabı BOTAġ olan teminat mektupları ve bunlara iliĢkin muhasebe 
kayıtlarının incelenmesi sonucunda; teminat mektuplarını düzenleyen Asya Katılım 
Bankası A.ġ.‟nin faaliyet izninin 22.07.2016 tarih ve 6947 sayılı BDDK kararıyla 
kaldırılmıĢ olması nedeniyle söz konusu teminat mektuplarının teminat vasıflarını 
yitirdikleri görülmüĢtür. 

AĢağıda, vasfını yitiren teminat mektuplarına, teminat mektuplarının ait olduğu 
iĢler ve bu iĢlerle ilgili açıklamalar ile iĢin son durumuna, aĢağıda yer verilmiĢtir. 
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Yukarıdaki tablolardan da anlaĢılacağı üzere, listelenen yapım iĢlerinin 
tamamında süre uzatımları, iĢlerin gecikmesi nedeniyle de gecikme cezaları mevcut 
olup geçici kabullerinde de gecikmeler oluĢtuğu görülmektedir. Yine tablolardan 
görüldüğü üzere söz konusu iĢlerin sözleĢme teminat mektuplarının vadeleri sona 
ermiĢ olup, bunun yanı sıra teminat mektuplarını düzenleyen bankanın bankacılık 
faaliyetleri de durdurulmuĢtur. 

Bilindiği üzere teminat mektubu, borçlunun muhataba karĢı yüklendiği bir 
edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen 
mektup olup mevcut kredi iliĢkisi nedeniyle, muhataba hitaben düzenlenmektedir. 
Kendisine garanti verilen kiĢiye Muhatap”, lehine teminat mektubu verilen kredili 
müĢteriye ise “Lehtar” denilmektedir. 

Vadeli teminat mektupları belirli bir vadeye tabi olurken belirtilen vadeye kadar 
mektubun tazmini yazılı olarak bankadan istenildiği takdirde mektupta yazılı olan 
meblağ, muhataba ödenmektedir. Vadeli mektup metninde “…vade tarihine kadar 
tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde, teminat mektubunun hükümsüz hale 
geleceği…” Ģeklinde bir ibarenin bulunması Ģarttır. 

Teminat mektupları,  6098 sayılı Borçlar Kanunun 128 inci maddesinde (mülga 
Borçlar Kanunun‟nun110 uncu maddesinde)  “Üçüncü bir kiĢinin fiilini baĢkasına 
karĢı üstlenen, bu fiilin gerçekleĢmemesinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. 

Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene 
edimini ifa etmesi için yazılı olarak baĢvurulmaması hâlinde, üstlenenin 
sorumluluğunun sona ereceği kararlaĢtırılabilir.” denilmektedir. 

Hükümden de anlaĢılacağı üzere vadeli teminat mektuplarında vadenin sonuna 
kadar muhatapça yazılı tazmin talebinde bulunulmaması halinde, vadenin sona ermesi 
ile bu mektuplar geçersiz hale gelecektir. 

Muhatabı BOTAġ olan yukarıda tablolarda yer alan teminat mektuplarının 
tamamı için hem vade sürelerinin dolduğu görülmekle birlikte, teminat mektuplarını 
düzenleyen bankanın faaliyet izni de BDDK tarafından kaldırılmıĢtır. Böylece teminat 
mektupları hükümsüz hale gelmiĢtir. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟nun 35 inci maddesinde; “Bu Kanun 
kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve Ģeklini tespite Kamu Ġhale 
Kurumu yetkilidir.  

……Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu iĢin bitiĢ tarihi dikkate 
alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. ….” denilmektedir. 

Bu madde kapsamında çıkarılan Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği‟nin “Teminatlar” baĢlıklı 56 ıncı maddesinde 

“ (2) Ġhale üzerinde kalan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce, ihale 
bedelinin yüzde altısı oranında kesin teminat alınır. .. 

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir. 
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(4) Ġstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu 
verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve Ģeklinin, bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun 
olarak düzenlenmemiĢ teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 

(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu iĢin bitiĢ tarihi dikkate 
alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. 

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden veya Ģubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, 
bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” hükümleri yer almıĢ,  

Yapım ĠĢlerine Ait Tip sözleĢmenin 10 uncu maddesinde de “Teminatın, 
teminat  mektubu Ģeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  
…/…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleĢmede belirtilen haller ile cezalı 
çalıĢma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaĢılması durumunda teminat 
mektubunun süresi de iĢteki gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılır.” hükmüne yer 
verilmiĢtir. 

 Bu durumda sözleĢmelerde de yer almasına rağmen kabulleri geciken yapım 
iĢlerine ait vadesi dolan teminat mektuplarının süresinin uzatılmaması mevzuata 
aykırılık teĢkil etmektedir. 

Yapım iĢlerinde iĢlerin kabullerinin ilgili mevzuat gereği Ģartnameleri ve 
sözleĢmelerinde belirtilen Ģekilde iĢin sonuçlandırılmasını müteakip mevzuatta 
belirtilen sürelerde yapılması,  kanunda veya sözleĢmede belirtilen haller ile cezalı 
çalıĢılması nedenleriyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaĢılması durumunda teminat 
mektubunun süresinin de iĢteki gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılması veya yerine 
nakdi teminat alınmasının sağlanması, süre veya belgeyi düzenleyen Kurumların 
durumları nedeniyle teminat mektuplarının geçerliliğinin kontrol edilmesi önerilir. 

Geçici Kabul iĢlemlerinin incelemelerinde tespit edilen hususlar:  
1) Bingöl-Bitlis DGBH yapım iĢi: 
SözleĢmesi 05.09.2012 tarihinde 21.81.000 TL bedel üzerinden imzalanan iĢe 

ait “Yapım ĠĢleri Geçici Kabul Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar 
tespit edilmiĢtir. 

-Söz konusu geçici kabul tutanağında, geçici kabul komisyonunun 28-
30.07.2015 tarihleri arasında iĢyerine giderek yüklenici tarafından yapılmıĢ iĢleri 
geçici kabul bakımından incelediği, yapılan iĢte geçici kabule engel olabilecek eksik, 
kusur ve arızaların bulunmadığının görüldüğü, tuatanak ekinde belirtilen 207 
maddeden oluĢan eksiklikler için geçici kabul tutanak tarihi olan 30.07.2015‟den 
itibaren 75 günlük süre verildiği,  

-Geçici kabul eksiklikleri listesinde belirtilen 182, 201 ve 203 numaralı 
maddelerdeki “Madde 182: Murat Nehir geçiĢinin + kısımda boru üst kodu h=1.30 m 
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(4) Ġstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu 
verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve Ģeklinin, bu Yönetmeliğin 
ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun 
olarak düzenlenmemiĢ teminat mektupları geçerli kabul edilmez. 

(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu iĢin bitiĢ tarihi dikkate 
alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. 

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

(9) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel 
müdürlüğünden veya Ģubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, 
bankanın en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” hükümleri yer almıĢ,  

Yapım ĠĢlerine Ait Tip sözleĢmenin 10 uncu maddesinde de “Teminatın, 
teminat  mektubu Ģeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  
…/…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleĢmede belirtilen haller ile cezalı 
çalıĢma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaĢılması durumunda teminat 
mektubunun süresi de iĢteki gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılır.” hükmüne yer 
verilmiĢtir. 

 Bu durumda sözleĢmelerde de yer almasına rağmen kabulleri geciken yapım 
iĢlerine ait vadesi dolan teminat mektuplarının süresinin uzatılmaması mevzuata 
aykırılık teĢkil etmektedir. 

Yapım iĢlerinde iĢlerin kabullerinin ilgili mevzuat gereği Ģartnameleri ve 
sözleĢmelerinde belirtilen Ģekilde iĢin sonuçlandırılmasını müteakip mevzuatta 
belirtilen sürelerde yapılması,  kanunda veya sözleĢmede belirtilen haller ile cezalı 
çalıĢılması nedenleriyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaĢılması durumunda teminat 
mektubunun süresinin de iĢteki gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılması veya yerine 
nakdi teminat alınmasının sağlanması, süre veya belgeyi düzenleyen Kurumların 
durumları nedeniyle teminat mektuplarının geçerliliğinin kontrol edilmesi önerilir. 

Geçici Kabul iĢlemlerinin incelemelerinde tespit edilen hususlar:  
1) Bingöl-Bitlis DGBH yapım iĢi: 
SözleĢmesi 05.09.2012 tarihinde 21.81.000 TL bedel üzerinden imzalanan iĢe 

ait “Yapım ĠĢleri Geçici Kabul Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar 
tespit edilmiĢtir. 

-Söz konusu geçici kabul tutanağında, geçici kabul komisyonunun 28-
30.07.2015 tarihleri arasında iĢyerine giderek yüklenici tarafından yapılmıĢ iĢleri 
geçici kabul bakımından incelediği, yapılan iĢte geçici kabule engel olabilecek eksik, 
kusur ve arızaların bulunmadığının görüldüğü, tuatanak ekinde belirtilen 207 
maddeden oluĢan eksiklikler için geçici kabul tutanak tarihi olan 30.07.2015‟den 
itibaren 75 günlük süre verildiği,  

-Geçici kabul eksiklikleri listesinde belirtilen 182, 201 ve 203 numaralı 
maddelerdeki “Madde 182: Murat Nehir geçiĢinin + kısımda boru üst kodu h=1.30 m 

 

 
 

 

olarak ölçüldü. Nehir geçiĢinin 45 m uzunluğundaki bu kısmına taĢ tahkimat yapılarak 
as buıilt projeye iĢlenecektir. Nehir geçiĢinin iki tarafına ikaz tabelası konulacaktır, 

201. Kp 132+000 daki kanal betonlanacaktır, 
203. Kp 136+000 daki sulama kanalı beton olacaktır.” olarak belirtilen eksik 

iĢlerin tamamlanmasının beklenilmeden, geçici kabul itibar tarihinin de 03.07.2015 
olarak belirlenerek, kabul tutanağının 16.10.2015 tarihinde yetkili makam tarafından 
onaylandığı,  

-Geçici kabul eksiklikleri listesinde belirtilen 182, 201 ve 203 numaralı 
maddelerdeki eksikliklerin 15.08.2016 tarihinde tamamlandığı belirlenmiĢtir.  

2) ġereflikoçhisar DGBH yapım iĢi: 
SözleĢmesi 06.08.2015 tarihinde 1.672.281 ABD doları bedel üzerinden 

imzalanan iĢe ait “Yapım ĠĢleri Geçici Kabul Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda 
belirtilen hususlar tespit edilmiĢtir. 

-Söz konusu geçici kabul tutanağında, geçici kabul komisyonunun 10-
11.01.2017 tarihleri arasında iĢyerine giderek yüklenici tarafından yapılmıĢ iĢleri 
geçici kabul bakımından incelediği, yapılan iĢte geçici kabule engel olabilecek eksik, 
kusur ve arızaların bulunmadığının görüldüğü, tuatanak ekinde belirtilen 51 maddeden 
oluĢan eksiklikler için geçici kabul tutanak tarihi olan 11.01.2017‟den itibaren 110 
günlük süre verildiği,  

-Geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasının beklenilmeden, geçici kabul 
itibar tarihinin de 28.12.2016 olarak belirlenerek, kabul tutanağının 23.01.2017 
tarihinde yetkili Makam tarafından onaylandığı,  

-ġubat 2017 itibarıyla geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmamıĢ olduğu, 
belirlenmiĢtir.  
3)Önerler-KeĢan Doğal Gaz Boru Hattı Ve Esenyurt-Ambarlı Loop Hattı 

Yapım ĠĢi: 
16.01.2013 tarihinde ihalesi yapılarak, sözleĢmesi 32.366.355 TL bedel 

üzerinden 28.05.2013 tarihinde imzalanan iĢe ait “Yapım ĠĢleri Kısmi Geçici Kabul 
Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar tespit edilmiĢtir. 

Söz konusu geçici kabul tutanağında, kısmi geçici kabul komisyonunun 12-
17.01.2016 tarihleri arasında iĢyerine giderek yüklenici tarafından yapılmıĢ iĢleri 
geçici kabul bakımından incelediği, yapılan iĢte geçici kabule ve hatta gaz alınmasına 
engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığının görüldüğü, ancak tutanak 
ekinde yer alan 42 maddeden oluĢan eksiklikler için sözleĢmenin havanın fen 
noktasına göre çalıĢılamayacak günleri de dikkate alınarak toplam 135 günlük süre 
verildiği, geçici kabul itibar tarihinin 17.01.2016 olarak belirlenerek, kabul 
eksikliklerinin tamamlanması beklenilmeden, kabul tutanağının 18.01.2016 tarihinde 
yetkili makam tarafından onaylandığı,  

ĠĢin halihazırda mevcut durumuna yönelik yapılan incelemede, geçici kabul 
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eksikliklerinin 31.05.2016 tarihinde tamamlandığı, 31.05.2016 tarih ve Ö.K/E.A 
DGBH 535 / 2016 sayılı saha müdürlüğünün Arazi ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire 
BaĢkanlığına hitaben yazmıĢ olduğu yazıdan belirlenmiĢtir.  

4)EskiĢehir Kompresör Ġstasyonu yapım iĢi: 
04.04.2012 tarihinde ihalesi yapılarak, sözleĢmesi 47.789.000 Euro bedel 

üzerinden 12.07.2012 tarihinde imzalanan iĢe ait “Yapım ĠĢleri Kısmi Geçici Kabul 
Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar tespit edilmiĢtir. 

19.11.2015 tarihinde Kurum yetkili Makamı tarafından onaylanan geçici kabul 
tutanağında; yapı denetim görevlisinin 02.11.2015 tarih ve EKĠP-339 sayılı yazısı ile 
yüklenici firmanın 28.10.2015 tarih ve KA-294 sayılı yazısında geçen eksiklikler 
dıĢında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, yazıda geçen 7 kalemden oluĢan 
eksikliklerin tesisin güvenli çalıĢmasına mani olmadığı belirtilmiĢtir. ĠĢin yapı denetim 
görevlisince 02.11.2015 tarih ve Ekip-339 sayılı yazısında, yüklenicinin bu talebi 
hakkında uygun görüĢ yazısı ve sonrasında 03.11.2015 tarih ve 883 sayılı Genel 
Müdürlük olurunda, söz konusu eksikliklerin geçici kabulden sonra garanti 
periyodunda tamamlanması hususunda; 

Söz konusu proje ile ilgili olarak geçici kabul itibar tarihinin 28.10.2015 olarak 
revize edilmesine, nakdi teminatın salıverilmesi, kesin teminatın yarısının serbest 
bırakılmasına onay verildiği belirlenmiĢtir.  

Neticede geçici kabul tutanağı ekinde yer alan 7 adet eksik iĢin 
tamamlanmasının beklenilmeden geçici kabul onayının yapılarak, kesin teminatının 
yarısının serbest bırakılmasına izin verildiği, iĢin tabi olduğu mevzuat hükümleri 
çerçevesinde, yükleniciye ilk geçici kabul tutanağı ekinde belirtilen tüm eksikliklerin 
giderilmesi için verilen süreden itibaren eksikliklerin tamamının fiilen tamamlandığı 
tarihe kadar sözleĢmede belirtilen ceza oranının belli bir oranında ceza uygulamasının 
yapılmasının da önünün kesildiği belirlenmiĢtir.  

30.09.2016 tarih ve Ekip-391 sayılı kurum içi yazıĢmada, EskiĢehir Kompresör 
istasyonu yapım iĢinde acil iĢler listesinde bulunan söz konusu geçici kabul 
eksikliklerinin yüklenici firmanın isteği ve iĢletme güvenliği açısından bir an evvel 
yaptırılması hususu belirtilmiĢ olup, 

Söz konusu geçici kabul eksikliklerinin yüklenicinin nam ve hesabına 
tamamlanmasına yönelik 11.10.2016 tarih ve 700 sayılı olur alınmıĢ olup, Mart 2017 
itibarıyla eksikliklerin bir kısmının tamamlanmıĢ olduğu, bir kısmında da çalıĢmaların 
devam ettiği belirlenmiĢtir. 

5) Tunceli DGBH yapım iĢi: 
SözleĢmesi 15.11.2013 tarihinde 15.000.000 TL bedel üzerinden imzalanan iĢe 

ait “Yapım ĠĢleri Geçici Kabul Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar 
tespit edilmiĢtir. 

-Söz konusu geçici kabul tutanağında, geçici kabul komisyonunun 08-
11.08.2016 tarihleri arasında iĢyerine giderek yüklenici tarafından yapılmıĢ iĢleri 
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eksikliklerinin 31.05.2016 tarihinde tamamlandığı, 31.05.2016 tarih ve Ö.K/E.A 
DGBH 535 / 2016 sayılı saha müdürlüğünün Arazi ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire 
BaĢkanlığına hitaben yazmıĢ olduğu yazıdan belirlenmiĢtir.  

4)EskiĢehir Kompresör Ġstasyonu yapım iĢi: 
04.04.2012 tarihinde ihalesi yapılarak, sözleĢmesi 47.789.000 Euro bedel 

üzerinden 12.07.2012 tarihinde imzalanan iĢe ait “Yapım ĠĢleri Kısmi Geçici Kabul 
Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar tespit edilmiĢtir. 

19.11.2015 tarihinde Kurum yetkili Makamı tarafından onaylanan geçici kabul 
tutanağında; yapı denetim görevlisinin 02.11.2015 tarih ve EKĠP-339 sayılı yazısı ile 
yüklenici firmanın 28.10.2015 tarih ve KA-294 sayılı yazısında geçen eksiklikler 
dıĢında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, yazıda geçen 7 kalemden oluĢan 
eksikliklerin tesisin güvenli çalıĢmasına mani olmadığı belirtilmiĢtir. ĠĢin yapı denetim 
görevlisince 02.11.2015 tarih ve Ekip-339 sayılı yazısında, yüklenicinin bu talebi 
hakkında uygun görüĢ yazısı ve sonrasında 03.11.2015 tarih ve 883 sayılı Genel 
Müdürlük olurunda, söz konusu eksikliklerin geçici kabulden sonra garanti 
periyodunda tamamlanması hususunda; 

Söz konusu proje ile ilgili olarak geçici kabul itibar tarihinin 28.10.2015 olarak 
revize edilmesine, nakdi teminatın salıverilmesi, kesin teminatın yarısının serbest 
bırakılmasına onay verildiği belirlenmiĢtir.  

Neticede geçici kabul tutanağı ekinde yer alan 7 adet eksik iĢin 
tamamlanmasının beklenilmeden geçici kabul onayının yapılarak, kesin teminatının 
yarısının serbest bırakılmasına izin verildiği, iĢin tabi olduğu mevzuat hükümleri 
çerçevesinde, yükleniciye ilk geçici kabul tutanağı ekinde belirtilen tüm eksikliklerin 
giderilmesi için verilen süreden itibaren eksikliklerin tamamının fiilen tamamlandığı 
tarihe kadar sözleĢmede belirtilen ceza oranının belli bir oranında ceza uygulamasının 
yapılmasının da önünün kesildiği belirlenmiĢtir.  

30.09.2016 tarih ve Ekip-391 sayılı kurum içi yazıĢmada, EskiĢehir Kompresör 
istasyonu yapım iĢinde acil iĢler listesinde bulunan söz konusu geçici kabul 
eksikliklerinin yüklenici firmanın isteği ve iĢletme güvenliği açısından bir an evvel 
yaptırılması hususu belirtilmiĢ olup, 

Söz konusu geçici kabul eksikliklerinin yüklenicinin nam ve hesabına 
tamamlanmasına yönelik 11.10.2016 tarih ve 700 sayılı olur alınmıĢ olup, Mart 2017 
itibarıyla eksikliklerin bir kısmının tamamlanmıĢ olduğu, bir kısmında da çalıĢmaların 
devam ettiği belirlenmiĢtir. 

5) Tunceli DGBH yapım iĢi: 
SözleĢmesi 15.11.2013 tarihinde 15.000.000 TL bedel üzerinden imzalanan iĢe 

ait “Yapım ĠĢleri Geçici Kabul Tutanağı” incelendiğinde, aĢağıda belirtilen hususlar 
tespit edilmiĢtir. 

-Söz konusu geçici kabul tutanağında, geçici kabul komisyonunun 08-
11.08.2016 tarihleri arasında iĢyerine giderek yüklenici tarafından yapılmıĢ iĢleri 

 

 
 

 

geçici kabul bakımından incelediği, yapılan iĢte geçici kabule engel olabilecek eksik, 
kusur ve arızaların bulunmadığının görüldüğü, tuatanak ekinde belirtilen 170 
maddeden oluĢan eksiklikler için geçici kabul tutanak tarihi olan 11.08.2016‟dan 
itibaren 75 günlük süre verildiği,  

-Geçici kabul eksikliklerinden 18 adedinin hatta gaz alınmasını müteakip 
yapılabileceği değerlendirilerek, 18 eksik iĢ dıĢındaki diğer eksikliklerin verilen süre 
içerisinde tamamlanması nedeni ile iĢte kabul itibar tarihinin iĢ bitim tarihi olan 
01.07.2016 olarak belirlenerek, kabul tutanağının yukarıda bahsedilen 18 adet 
eksikliklerin tamamlanmasının beklenilmeden 28.11.2016 tarihinde yetkili makam 
tarafından onaylandığı,  

-Hatta gaz alınmasını müteakip yapılabilecek nitelikte değerlendirilen 18 adet 
geçici kabul eksikliklerinin 15.12.2016 itibarıyla tamamlanarak tutanak altına alındığı, 
belirlenmiĢtir. 

ĠĢin sözleĢmesinde, 18 adet eksik iĢ kaleminin geçici kabul sonrasında hatta gaz 
alınmasını müteakip yapılabileceğine dair bir hususun belirtilmediği belirlenmiĢtir. 
Diğer taraftan Doğalgaz Boru hattı yapım iĢlerinde, hatta gaz alımı Kurum prosedürü 
açısından, ancak geçici kabuller sonrasında mümkünse, bu durumun bundan sonraki 
sözleĢmelerde net olarak yer almasının sağlanmasının gerekli olduğu, ihalelerde iĢlerin 
tanımının net olarak yapılması bakımından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Tunceli DGBH yapım iĢi ile ilgili olarak yapılan incelemede; yürütücü 
müdürlüklerden, 2017 yılından sonraki iĢlerde bu durumun dikkate alınmaya 
baĢlandığı, daha çok test iĢlemlerini içeren iĢlerin geçici kabulden sonra hatta gaz 
alınmasını müteakip geçici ve kesin kabul arasındaki dönemde yapılabileceğinin, 
iĢlerin sözleĢme dokümanlarında yer almasının sağlandığı bilgisi alınmıĢtır. Konu bu 
yönüyle ayrıntılı olarak 2017 yılı denetim çalıĢmaları kapsamında izlenecektir.  

Yukarıda değerlendirmeye esas hususları 1-5 nolu maddelerde belirtilen iĢler, 
geçici kabul sürecindeki hususları belirtilen iĢler tabi oldukları mevzuat hükümleri 
çerçevesinde aĢağıda incelenmiĢtir. 

SözleĢme eki Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinin Geçici Kabul baĢlığı altında yer 
alan 41 inci maddesinin 5 nolu bendinde:  

“Kabul komisyonu, gerçekleĢtirilen iĢlerin nev‟ini, niteliğini, sözleĢme ve ekleri 
ile teknik gereklere ve iĢ sırasında onaylanan değiĢikliklere uygunluğunu ve kabule 
hazır olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme 
neticesinde; 

a) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan iĢte 
kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir 
liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen 
sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, iĢin son durumu, yapı denetim 
görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir, 

b) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici 
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tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar 
geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük 
gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve 
geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu 
gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini 
kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması 
devam eder ve kabul tarihi ertelenir, 

c) Kabul komisyonu iĢi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı 
düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de 
imzalar.  

(6) Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen, kabulde hazır 
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca 
belirtilir. 

(7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kiĢilerce 
onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip iĢin 
kullanılması ve/veya iĢletilmesi, iĢin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” 
hükümleri yer almaktadır.  

Yukarıda verilen sözleĢme eki, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin 5-b) 
bendindeki hükümlerine göre, Kabul komisyonunca tespit edilen eksikliklerin iĢin 
yüklenicisince, verilen süre içerisinde tamamlanıp tamamlanmamasına göre geçici 
kabul itibar tarihinin değiĢeceği, yüklenici tarafından eksiklikler belirlenen sürede 
giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek 
her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük gecikme 
cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanıp, geçici kabul 
tarihinin de kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenmesi hususunun açık 
olarak belirtilmesine karĢın, uygulamada Kurum tarafından geçici kabul eksiklikleri 
tamamlanmadan geçici kabul tutanağının onaylanması, yürürlükte olan mevzuat 
hükümlerine aykırılık teĢkil etmiĢtir.  

Ancak; Kurum tarafından 2016 yılında onaylanan 5 adet iĢe ait geçici kabul 
tutanakları incelendiğinde, geçici kabule mani olmadığı Ģeklinde değerlendirilen eksik 
iĢlerin bedellerinin kabul tutanaklarında veya eklerinde bulunmadığı belirlenmiĢtir.  

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin Geçici kabul baĢlığı altında yer alan 41/b 
bendinde “Kabul komisyonunun oluĢturulması ve iĢyerine gönderilebilmesi, yapılan 
iĢin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının iĢin sözleĢme bedelinin yüzde 
beĢinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
zamanda iĢin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya iĢletilmesine engel 
olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” 

Yapım iĢleri genel Ģartnamesinin kabullerle ilgili hükümleri uyarınca, geçici 
kabulün yapılabilmesi için kabule mani olmayan eksik iĢlerin parasal tutarının iĢin en 
son ihale bedelinin (sözleĢme bedeline ilave iĢlerin bedelinin eklenmesi ile bulunan 
tutarın) %5‟ini geçmemesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre 
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tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar 
geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük 
gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve 
geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu 
gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini 
kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması 
devam eder ve kabul tarihi ertelenir, 

c) Kabul komisyonu iĢi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı 
düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de 
imzalar.  

(6) Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen, kabulde hazır 
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca 
belirtilir. 

(7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kiĢilerce 
onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip iĢin 
kullanılması ve/veya iĢletilmesi, iĢin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.” 
hükümleri yer almaktadır.  

Yukarıda verilen sözleĢme eki, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin 5-b) 
bendindeki hükümlerine göre, Kabul komisyonunca tespit edilen eksikliklerin iĢin 
yüklenicisince, verilen süre içerisinde tamamlanıp tamamlanmamasına göre geçici 
kabul itibar tarihinin değiĢeceği, yüklenici tarafından eksiklikler belirlenen sürede 
giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek 
her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük gecikme 
cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanıp, geçici kabul 
tarihinin de kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenmesi hususunun açık 
olarak belirtilmesine karĢın, uygulamada Kurum tarafından geçici kabul eksiklikleri 
tamamlanmadan geçici kabul tutanağının onaylanması, yürürlükte olan mevzuat 
hükümlerine aykırılık teĢkil etmiĢtir.  

Ancak; Kurum tarafından 2016 yılında onaylanan 5 adet iĢe ait geçici kabul 
tutanakları incelendiğinde, geçici kabule mani olmadığı Ģeklinde değerlendirilen eksik 
iĢlerin bedellerinin kabul tutanaklarında veya eklerinde bulunmadığı belirlenmiĢtir.  

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin Geçici kabul baĢlığı altında yer alan 41/b 
bendinde “Kabul komisyonunun oluĢturulması ve iĢyerine gönderilebilmesi, yapılan 
iĢin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının iĢin sözleĢme bedelinin yüzde 
beĢinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
zamanda iĢin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya iĢletilmesine engel 
olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” 

Yapım iĢleri genel Ģartnamesinin kabullerle ilgili hükümleri uyarınca, geçici 
kabulün yapılabilmesi için kabule mani olmayan eksik iĢlerin parasal tutarının iĢin en 
son ihale bedelinin (sözleĢme bedeline ilave iĢlerin bedelinin eklenmesi ile bulunan 
tutarın) %5‟ini geçmemesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre 

 

 
 

 

ihalesi yapılan iĢlerde, iĢlerin geçici kabulüne teklif edilebilmeleri için geçici kabul 
tutanaklarında iĢlerin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya iĢletilmesine engel 
olmadığının tespitinin yanında, eksik olarak belirlenen iĢlerin, sözleĢme bedelinin 
%5‟inden az olduğunun da ilgili mevzuat hükümleri gereğince, ortaya konulması 
gerektiği değerlendirilmektedir. Kabule mani olmadığı Ģeklinde değerlendirilen eksik 
ve kusurlu iĢler, yüklenici tarafından tamamlanmadığı ve Kurum tarafından da uygun 
görülmesi halinde, geçici kabul tutanağında eksik ve kusurlu iĢlerin karĢılarında 
belirtilen bedelleri de kesilebilecektir. Diğer taraftan, söz konusu maliyetlendirmeye, 
iĢlerde eksik iĢlerin yüklenicilerince verilen süreler içerisinde tamamlanmaması 
halinde uygulanacak ceza hesabında ve gerektiğinde Kurum tarafından yüklenici nam 
ve hesabına tamamlatılmasına yönelik ihale çalıĢmalarında ihtiyaç duyulacaktır.   

Diğer taraftan; 16.04.2014 tarih, 2014.D.2 sayılı Genel Durum Raporu konulu 
olup Makamca onaylanan 18.04.2014 tarih, 07 sayılı müzekkere sonuç bölümünde 
özetle; 

Geçici ve kesin kabul uygulamalarında, kabulün yapılmasına engel olmamakla 
birlikte, kabul komisyonlarınca eksik ve kusurların tespit edilmesi halinde, Yapım 
ĠĢleri Genel ġartnamesi ve Muayene Kabul Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 
eksik ve kusurlu iĢler giderilmeden kabul tutanaklarının kesinlikle ilgili makamın 
onayına sunulmaması, yönlerinde Arazi, ĠnĢaat ve KamulaĢtırma Daire BaĢkanlığına 
talimat verilmesi hususu, 07 sayılı Müzekkere gereği için TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığının 
17.06.2014/30936 ve son olarak 11.08.2015/62674 sayılı yazıları ekinde Arazi, ĠnĢaat 
ve KamulaĢtırma Daire BaĢkanlığına talimat olarak gönderilmiĢtir. 

Bingöl-Bitlis DGBH, ġereflikoçhisar DGBH, Önerler-KeĢan Doğal Gaz Boru 
Hattı Ve Esenyurt-Ambarlı Loop Hattı, EskiĢehir Kompresör Ġstasyonu ile Tunceli 
DGBH yapım iĢlerinde; mevzuata aykırı olarak geçici kabul komisyonlarınca 
belirlenen kabul eksiklikleri tamamlanmadan geçici kabul onaylarının verilmesi ile 
ilgili olarak;  

-Yapım iĢlerinin kabul iĢlemlerinde, kabul eksiklikleri verilen süre içerisinde 
bitirilmediği takdirde itibar tarihi eksikliklerin fiilen tamamlandığı tarih olarak dikkate 
alınacağından, tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda, kabule mani olmayan 
eksiklikler tamamlanmadan geçici kabul onaylarının verilmemesi, 

-Yüklenicilere eksikliklerin tamamlanmasına yönelik verilen sürelerin 
bitiminden itibaren, eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek 
eksikliklerin durumuna göre sözleĢmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan 
miktarın belli bir oranında günlük gecikme cezasının uygulanması, 

-ĠĢlerin geçici kabul tutanaklarında, kabule mani olmayan eksiklikler olarak 
değerlendirilen eksik iĢlerin bedellerinin, ilgili mevzuat gereğince geçici kabul tutanak 
eklerinde yer almasının sağlanması 

önerilir.  
Kurum tarafından 2016 yılı içerisinde hakediĢleri onaylanan iĢler ve bu 

iĢlerin yapı denetim görevlisi görevlendirme olur yazıları incelendiğinde; 
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A) Yapım iĢleri: 
Yapım iĢlerinde görevlendirilen 1‟er adet yapı denetim görevlisinin iĢler 

bazında görev aldıkları iĢler sözleĢme bedelleri ile birlikte aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 

Sıra 
No 

Ġhale Id 
No Proje Adı SözleĢme 

Tarihi SözleĢme Bedeli  Kontrol Heyeti Meslekleri 

1 8460 
Bozova Bölümü Ham Petrol 
Boru Hatlarının Deplasesi 
Yapım ĠĢi 

22.04.2015 12.619.630,97 $ Makine Mühendisi 

2 8478 AfĢin-Elbistan-Divriği Doğal 
Gaz Boru Hattı 07.05.2015 8.250.000,00 $ Makine Mühendisi 

3 8558 Ġscehisar Yalvaç Dgbh 
Yapım ĠĢi 28.07.2015 5.437.553,00 Tl Makine Mühendisi 

4 8648 Osmancık, Ġskilip, Alaca Ve 
Çekerek Dgbh Yapım ĠĢi 20.08.2015 6.894.369,17 $ Elektrik/Elektronik Mühendisi 

5 8661 Oltu Dgbh Yapım ĠĢi  11.09.2015 8.993.513,00 Tl ĠnĢaat Mühendisi 

6 9702 Nurdağı Ġlçesi Hpbh  
Deplasesi  Yapım ĠĢi 11.01.2016 17.348.800,00 Tl ĠnĢaat Mühendisi 

7 85428 ġırnak Dgbh Yapım ĠĢi  28.07.2016 27.665.000,00 $ Makine Mühendisi 

8 184095 Tanap-EskiĢehir Dgbh  
Yapım ĠĢi 01.08.2015 9.215.455,00 Tl Makine Mühendisi 

9 407281 
Sinop Doğal Gaz Boru Hattı 
Yapım ĠĢi Kalan ĠĢlerinin 
Tamamlatılması ĠĢi 

02.12.2016 742.400,00 Tl ĠnĢaat Mühendisi 

10 416814 Sarıkaya Ve Akdağmadeni 
Dgbh Yapım ĠĢi 05.01.2017  3.701.086,10 $ ĠnĢaat Mühendisi 

11 416814 Gördes Ve Gölhisar  Ġlçeleri  
Doğal Gaz Boru Hattı 05.01.2017  7.945.000,00 $ ĠnĢaat Mühendisi 

12 416814 Lapseki Ġlçesi  Doğal Gaz 
Boru Hattı 03.01.2017 2.446.975,04 € Elektrik/Elektronik Mühendisi 

13 416814 
Emirdağ Ve ġuhut-Sandıklı 
Ġlçeleri  Doğal Gaz Boru 
Hattı yapım iĢi 

05.01.2017  6.860.158,00 $ Kimya Mühendisi 

Yukarıda tablo halinde verilen iĢlerin sözleĢmeleri incelendiğinde, iĢ 
kapsamlarının inĢaat iĢleri, mekanik iĢler ve elektrik yapım iĢlerini kapsadığı, buna 
karĢılık söz konusu iĢlerin KuruluĢ adına denetiminin yapılmak üzere birer adet 
meslek sınıfından personelin yapı denetim görevlisi olarak görevlendirildikleri, 
hakediĢlerin inĢaat, mekanik ve elektrik iĢleri kısımlarının tamamının 
gerçekleĢmelerine imza attıkları belirlenmiĢtir. 

Diğer taraftan iĢlerin sözleĢmeleri incelendiğinde örnek olarak birkaç iĢ için 
yüklenici firmalardan kontrol teĢkilatı olarak; 

Ġscehisar Yalvaç Dgbh Yapım ĠĢi‟nde; 
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat veya Makine Mühendisi en az 5 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi Harita Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi Mühendis en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Mühendis veya Uzman en az 2 yıl mesleki deneyimli 
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A) Yapım iĢleri: 
Yapım iĢlerinde görevlendirilen 1‟er adet yapı denetim görevlisinin iĢler 

bazında görev aldıkları iĢler sözleĢme bedelleri ile birlikte aĢağıda gösterilmiĢtir. 
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9 407281 
Sinop Doğal Gaz Boru Hattı 
Yapım ĠĢi Kalan ĠĢlerinin 
Tamamlatılması ĠĢi 

02.12.2016 742.400,00 Tl ĠnĢaat Mühendisi 

10 416814 Sarıkaya Ve Akdağmadeni 
Dgbh Yapım ĠĢi 05.01.2017  3.701.086,10 $ ĠnĢaat Mühendisi 

11 416814 Gördes Ve Gölhisar  Ġlçeleri  
Doğal Gaz Boru Hattı 05.01.2017  7.945.000,00 $ ĠnĢaat Mühendisi 

12 416814 Lapseki Ġlçesi  Doğal Gaz 
Boru Hattı 03.01.2017 2.446.975,04 € Elektrik/Elektronik Mühendisi 

13 416814 
Emirdağ Ve ġuhut-Sandıklı 
Ġlçeleri  Doğal Gaz Boru 
Hattı yapım iĢi 

05.01.2017  6.860.158,00 $ Kimya Mühendisi 

Yukarıda tablo halinde verilen iĢlerin sözleĢmeleri incelendiğinde, iĢ 
kapsamlarının inĢaat iĢleri, mekanik iĢler ve elektrik yapım iĢlerini kapsadığı, buna 
karĢılık söz konusu iĢlerin KuruluĢ adına denetiminin yapılmak üzere birer adet 
meslek sınıfından personelin yapı denetim görevlisi olarak görevlendirildikleri, 
hakediĢlerin inĢaat, mekanik ve elektrik iĢleri kısımlarının tamamının 
gerçekleĢmelerine imza attıkları belirlenmiĢtir. 

Diğer taraftan iĢlerin sözleĢmeleri incelendiğinde örnek olarak birkaç iĢ için 
yüklenici firmalardan kontrol teĢkilatı olarak; 

Ġscehisar Yalvaç Dgbh Yapım ĠĢi‟nde; 
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat veya Makine Mühendisi en az 5 yıl mesleki deneyimli 
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1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi Harita Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 
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ġırnak Dgbh Yapım ĠĢi‟nde; 
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat veya Makine Mühendisi en az 5 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi Makine Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi (Kamulaştırma İrtibat Bürosu ile koordineli çalışacaktır) Harita Mühendisi en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi Mühendis en az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Mühendis veya Uzman en az 2 yıl mesleki deneyimli 

Tanap-EskiĢehir Dgbh  Yapım ĠĢi‟nde; 
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat veya Makine Mühendisi En az 5 yıl mesleki deneyimli 

1 Saha Mühendisi İnşaat veya Makine Mühendisi - 

1 Saha Mühendisi Mühendis - 

1 Saha Mühendisi (Kamulaştırma İrtibat Bürosu ile koordineli çalışacaktır) Harita Mühendisi En az 2 yıl mesleki deneyimli 

1 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mühendis veya Uzman En az 2 yıl mesleki deneyimli 

Emirdağ Ve ġuhut-Sandıklı Ġlçeleri  Doğal Gaz Boru Hattı Yapım ĠĢi‟nde; 
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 Şantiye Şefi İnşaat veya Makine 
Mühendisi 

En az 5 yıl mesleki 
deneyimli 

2 Saha Mühendisi İnşaat veya Makine 
Mühendisi - 

2 Saha Mühendisi Mühendis  
- 

2 Saha Mühendisi (Kamulaştırma İrtibat Bürosu ile 
koordineli çalışacaktır) Harita Mühendisi En az 2 yıl mesleki 

deneyimli 

2 Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı C sınıfı İş Güvenliği 
Uzmanı - 

 

olmak üzere, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ 
programına göre iĢ yerinde bulundurmak zorunda olduğu belirtilmiĢtir. Buna karĢın 
Yüklenici firmalardan istenilen kontrol teĢkilatının üzerinde, Kamu adına denetim 
yapılması amacına yönelik 1‟er adet mühendislik disiplininden personelin yapı 
denetim görevlisi olarak görevlendirildiği belirlenmiĢtir. 

2016 yılında ihalesi yapılarak devam etmekte olan iĢlerden sözleĢme bedeli 6,8 
milyon ABD Doları olan Emirdağ Ve ġuhut-Sandıklı Ġlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı 
yapım iĢinin yapı denetim görevlisi olarak 1 Kimya Mühendisinin görevlendirildiği,  

2016 yılında onaylanan inĢaat, makine ve elektrik projelerini içeren 5 adet iĢ 
sonu as-built projesinde de, her bir iĢte sadece birer adet meslek sınıfından yapı 
denetim görevlisinin imza attığı, 

belirlenmiĢtir. Bu durumda 1 makine mühendisi mekanik projeler yanında 
inĢaat ve elektrik iĢ sonu projelerine de imza atmıĢ, söz konusu iĢlerde imalatların bu 
imzalanan projelere göre sahada tatbik edildiğini onaylamıĢtır.  

Konu yürürlükte olan mevzuat kapsamında aĢağıda incelenmiĢtir. 
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BOTAġ tarafından yürütülen yapım iĢleri kapsamının, harita, inĢaat, makine ve 
elektrik iĢlerini de içermesine, söz konusu iĢlerde iĢin gereği olan tüm mühendislik 
disiplinlerindeki kontrol mühendis ve teknikerlerinin yüklenici adına görev almasının 
iĢlerin sözleĢmesinde belirtilmesine karĢın, Kurum tarafından her bir iĢte, sadece birer 
adet mühendislik disiplininin görev, yetki ve sorumluluğuna sahip personelin Kurum 
adına yapı denetim görevlisi olarak görevlendirildikleri belirlenmiĢtir.  

Uygulamada, inĢaat, makine ve elektrik iĢlerinin tamamına ait hakediĢ ve ekleri 
olan malzeme kabul tutanakları, test belgeleri ile iĢ sonlarında hazırlanan tüm 
disiplinlerdeki (inĢaat, mekanik, elektrik, güzergah projelerine) as-built proje ve 
hesaplamalarına sadece bir tek yapı denetim görevlisince imza atılarak, tasdik için 
Kurum onayına sunulduğu tespit edilmiĢtir.  

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre ihalesi yapılan iĢlerde, iĢlerin 
yürürlükte olan mevzuatlar (4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, ĠĢlerin tip 
sözleĢmeleri, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi ve Kamu Ġhale Genel Tebliği) 
doğrultusunda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanmalarını teminen, 
yapım ve kabul safhasında yapı denetim görevlilerine büyük sorumluluklar 
yüklenmiĢtir. Söz konusu sorumluluklar, 4734 sayılı Ġhale Kanunu ve ilgili 
mevzuatında belirtilmesinin yanında, Kurum Yönetim Kurulu‟nca alınan 11.05.2005 
tarih ve 2005/26-199 sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte olan BOTAġ 
Organizasyon El Kitabının Bölüm 3.11 ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı ĠĢ Tanımları kısmında; 

Mekanik mühendisi: Ana iletim hatları üzerinde yapılması planlanan kompresör 
istasyonları, ve ana ölçüm istasyonları projelerinde mekanik disiplinindeki saha ve 
uygulamalarında görev almak, inĢaat yapım faaliyetleri sırasında gerekli mekanik 
kontrol, denetim ve doğrulama faaliyetlerinde katkı sağlamak, 

ĠnĢaat mühendisi: Ana iletim hatları üzerinde yapılması planlanan kompresör 
istasyonları, ve ana ölçüm istasyonları projelerinde inĢaat disiplinindeki saha ve 
uygulamalarında görev almak, inĢaat yapım faaliyetleri sırasında gerekli kontrol, 
denetim ve doğrulama faaliyetlerinde katkı sağlamak, 

Elektrik-Elektronik Mühendisi: Ana iletim ve dağıtım boru ile üzerinde kurulan 
kompresör istasyonları, A ve B tipi RMS istasyonları, hat, take off vanası ve PIG 
istasyonlarının elektrik enstrumantasyon ve otomasyon projelerini incelemek ve görüĢ 
bildirmek. Projelerin onaylanması aĢamasında BaĢmühendise yardımcı olmak, 

Elektrik Tesisat Mühendisi: Ġlgili mühendislik disiplininde (elektrik) projeleri 
incelemek, uygunluğunu test etmek ve takip etmek, Ġlgili mühendislik alanında 
inceleme ve araĢtırmalar yapmak, öneriler getirmek, görevlerini ilgili yasal ve idari 
mevzuat, standart, usul ve esaslara uygun, düzenli, eksiksiz ve geciktirmeksizin yerine 
getirmek ve raporlamak, 

olarak tariflenmiĢtir. Ancak, Kurum tarafından yürürlükte olan iĢ tanımlarına 
aykırı olarak, inĢaat iĢlerinin kontrolüne yönelik görevlendirilecek yapı denetim 
görevlilerinin, iĢ konularının gerektirdiği meslek disiplinleri dikkate alınmadan 
görevlendirildikleri tespit edilmiĢtir.    
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BOTAġ tarafından yürütülen yapım iĢleri kapsamının, harita, inĢaat, makine ve 
elektrik iĢlerini de içermesine, söz konusu iĢlerde iĢin gereği olan tüm mühendislik 
disiplinlerindeki kontrol mühendis ve teknikerlerinin yüklenici adına görev almasının 
iĢlerin sözleĢmesinde belirtilmesine karĢın, Kurum tarafından her bir iĢte, sadece birer 
adet mühendislik disiplininin görev, yetki ve sorumluluğuna sahip personelin Kurum 
adına yapı denetim görevlisi olarak görevlendirildikleri belirlenmiĢtir.  

Uygulamada, inĢaat, makine ve elektrik iĢlerinin tamamına ait hakediĢ ve ekleri 
olan malzeme kabul tutanakları, test belgeleri ile iĢ sonlarında hazırlanan tüm 
disiplinlerdeki (inĢaat, mekanik, elektrik, güzergah projelerine) as-built proje ve 
hesaplamalarına sadece bir tek yapı denetim görevlisince imza atılarak, tasdik için 
Kurum onayına sunulduğu tespit edilmiĢtir.  

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre ihalesi yapılan iĢlerde, iĢlerin 
yürürlükte olan mevzuatlar (4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, ĠĢlerin tip 
sözleĢmeleri, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi ve Kamu Ġhale Genel Tebliği) 
doğrultusunda, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanmalarını teminen, 
yapım ve kabul safhasında yapı denetim görevlilerine büyük sorumluluklar 
yüklenmiĢtir. Söz konusu sorumluluklar, 4734 sayılı Ġhale Kanunu ve ilgili 
mevzuatında belirtilmesinin yanında, Kurum Yönetim Kurulu‟nca alınan 11.05.2005 
tarih ve 2005/26-199 sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte olan BOTAġ 
Organizasyon El Kitabının Bölüm 3.11 ĠnĢaat Daire BaĢkanlığı ĠĢ Tanımları kısmında; 

Mekanik mühendisi: Ana iletim hatları üzerinde yapılması planlanan kompresör 
istasyonları, ve ana ölçüm istasyonları projelerinde mekanik disiplinindeki saha ve 
uygulamalarında görev almak, inĢaat yapım faaliyetleri sırasında gerekli mekanik 
kontrol, denetim ve doğrulama faaliyetlerinde katkı sağlamak, 

ĠnĢaat mühendisi: Ana iletim hatları üzerinde yapılması planlanan kompresör 
istasyonları, ve ana ölçüm istasyonları projelerinde inĢaat disiplinindeki saha ve 
uygulamalarında görev almak, inĢaat yapım faaliyetleri sırasında gerekli kontrol, 
denetim ve doğrulama faaliyetlerinde katkı sağlamak, 

Elektrik-Elektronik Mühendisi: Ana iletim ve dağıtım boru ile üzerinde kurulan 
kompresör istasyonları, A ve B tipi RMS istasyonları, hat, take off vanası ve PIG 
istasyonlarının elektrik enstrumantasyon ve otomasyon projelerini incelemek ve görüĢ 
bildirmek. Projelerin onaylanması aĢamasında BaĢmühendise yardımcı olmak, 

Elektrik Tesisat Mühendisi: Ġlgili mühendislik disiplininde (elektrik) projeleri 
incelemek, uygunluğunu test etmek ve takip etmek, Ġlgili mühendislik alanında 
inceleme ve araĢtırmalar yapmak, öneriler getirmek, görevlerini ilgili yasal ve idari 
mevzuat, standart, usul ve esaslara uygun, düzenli, eksiksiz ve geciktirmeksizin yerine 
getirmek ve raporlamak, 

olarak tariflenmiĢtir. Ancak, Kurum tarafından yürürlükte olan iĢ tanımlarına 
aykırı olarak, inĢaat iĢlerinin kontrolüne yönelik görevlendirilecek yapı denetim 
görevlilerinin, iĢ konularının gerektirdiği meslek disiplinleri dikkate alınmadan 
görevlendirildikleri tespit edilmiĢtir.    

 

 
 

 

Türkiye için birinci derecede önemli ve doğal gaz piyasasında tanımlanmıĢ, gaz 
ithalat, ihracat, depolama, iletim, toptan satıĢ, LNG ticareti ile petrol iletimi 
faaliyetlerini yürütmekte olan, yatırım iĢleri kapsamının harita, inĢaat, makine ve 
elektrik iĢlerini bir bütün olarak içermesine karĢın, teknik açıdan 50 yıl hizmet ömrü 
öngörülen doğal gaz- petrol boru iletim hatları ve tesisleri inĢaalarının, sözleĢme bedeli 
6,8 milyon ABD Doları olan Emirdağ Ve ġuhut-Sandıklı Ġlçeleri Doğal Gaz Boru 
Hattı yapım iĢinin yapı denetim görevlisi olarak 1 Kimya Mühendisinin 
görevlendirilmesi örneğinde olduğu üzere, sadece 1 adet mühendislik disiplininden 
personelin yapı denetim görevliliği altında yürütülmesinin, Kurumun görev 
tanımlarına uygun düĢmediği anlaĢılmaktadır.  

Kurum tarafından onaylı ve yürürlükte olan Organizasyon El Kitabı 
hükümlerinin yanında, aĢağıda verilen mevzuat hükümlerinde de, yapım iĢlerinin 
kontrolünde görevlendirilecek mühendis ve mimarların görev, yetki ve 
sorumluluklarının uzmanlık konularına göre belirleneceği net olarak ifade edilmiĢtir.  

Yürürlükte olan Ġmar Kanunu, yerleĢme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaĢmaların; 
plan, fen sağlık ve çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü sağlamak amacıyla 
düzenlenmiĢtir. 

3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun ÇeĢitli Hükümler; halihazır haritaların, imar 
planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması baĢlığı altındaki 38 inci 
maddesinde: “Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların 
uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık çalıĢma konuları ve ilgili kanunlarına 
göre, mühendisler, mimarlar, Ģehir plancıları deruhte ederler. 

(DeğiĢik:26.4.1989-3542/2.md.) Yapıların, mimari, statik ve her türlü plan, 
proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni 
mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar 
ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenlenecek olan fen adamları 
deruhte ederler.” hükümleri yer almaktadır. 

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‟nun Umumi 
Hükümler baĢlığı altında yer alan 33 üncü maddesinde: “………………………… 
Kamu Kurumu ve KuruluĢları ile Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri ve Kamu Ġktisadi 
KuruluĢlarında asli ve sürekli olarak çalıĢan mühendislik ve mimarlık meslekleri 
mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. 
Ancak bunlar görevlerinin gereği olan iĢleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya 
kayıtlı meslektaĢlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle 
yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler 
saklıdır.” denilmektedir.  

Ġlgili kanunla, Odaya üye olmayan mühendislik ve mimarlık meslek 
mensuplarının da,  odaya kayıtlı meslektaĢlarının yetkileriyle, haklarına sahip 
oldukları hüküm altına alınmıĢtır.  6235 sayılı kanunda belirtilen mühendislik 
hizmetleri ile ilgili olarak 23 ġubat 2005 tarihli ve 25736 sayılı Resmi Gazete„de 
yayınlanarak yürürlüğe giren TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Ve Asgari 
Ücret-Asgari Çizim Ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği‟nin, 
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6.b) nolu bendinde: “Mesleki Kontrolluk: Yapı üretiminin veya mimarlık 
mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın yapımı sırasında, yürürlükteki 
yasa, yönetmelik, Ģartname ve projelerine uygunluğunun mimar ve mühendislerce 
uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmesidir.” hükmü bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu ile TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Ve 
Asgari Ücret-Asgari Çizim Ve Düzenleme Esasları Yönetmeliğinde, Kurum adına 
mesleki kontrollüğün, yani yapı denetiminin (yapım iĢinin yürürlükteki yasa, 
yönetmelik, Ģartname ve projelerine uygunluğunun kontrolünün) mimar ve 
mühendislerce uzmanlık konularına denetlenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Kamu Ġhale Kanununa göre ihalesi yapılan iĢlere ait tip 
sözleĢmede; Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar baĢlığı 
altındaki 21.1. bendinde; “ĠĢin sözleĢme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince iĢyerinde bulundurulacak Ġdare 
görevlilerinden oluĢan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir.” ile,  

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin tanımlar baĢlıklı 4 nolu maddesinde; “Yapı 
denetim görevlisi: Ġdare tarafından, iĢlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur 
veya bir heyeti ve/veya idare dıĢından bu iĢleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek 
veya tüzel kiĢi veya kiĢileri, ifade eder.” hükümleri yer almaktadır. Ġlgili mevzuat 
hükümlerinden, yapım iĢlerinde Kurum tarafından iĢin sürekli denetiminin yapılmasını 
teminen, iĢlerin gerektirdiği bir heyetin (birden fazla mühendislik disiplininden 
personelin) görevlendirilebileceği belirtilmektedir. 

Kurumun yatırım iĢleri konuları incelendiğinde, boru iletim hattı inĢaatları ile 
kompresör istasyonu yapım iĢlerinin, 4 meslek disiplininin de (makina, inĢaat, elektrik, 
harita mühendislerinin) bir bütün olarak, bir arada çalıĢtırılmasını gerektirdiği, yapı 
denetim heyetinin bu dört meslek disiplinini de içermesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre ihale edilen yapım iĢlerinin sözleĢme 
eki olan Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nde iĢlerin Kurum adına denetiminin 
yaptırılmasında görevlendirilecek olan yapı denetim görevliliğine dair kapsam, yetki 
ve sorumluluk hükümleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin; Dördüncü Bölüm, Yapı Denetim Hizmetleri 
ĠĢlerin denetimi baĢlığı altında; 

“Madde 14 - (1) SözleĢmeye bağlanan her türlü yapım iĢleri, idare tarafından 
görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından 
yönetilir ve gerçekleĢtirilir. 

Yapı denetim görevlisinin yetkileri 
Madde 15 - (1) Yüklenici bütün iĢleri yapı denetim görevlisinin, sözleĢme ve 

eklerindeki hükümlere aykırı olmamak Ģartı ile vereceği talimata göre yapmak 
zorundadır. 
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6.b) nolu bendinde: “Mesleki Kontrolluk: Yapı üretiminin veya mimarlık 
mühendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın yapımı sırasında, yürürlükteki 
yasa, yönetmelik, Ģartname ve projelerine uygunluğunun mimar ve mühendislerce 
uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmesidir.” hükmü bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu ile TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Ve 
Asgari Ücret-Asgari Çizim Ve Düzenleme Esasları Yönetmeliğinde, Kurum adına 
mesleki kontrollüğün, yani yapı denetiminin (yapım iĢinin yürürlükteki yasa, 
yönetmelik, Ģartname ve projelerine uygunluğunun kontrolünün) mimar ve 
mühendislerce uzmanlık konularına denetlenmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, Kamu Ġhale Kanununa göre ihalesi yapılan iĢlere ait tip 
sözleĢmede; Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar baĢlığı 
altındaki 21.1. bendinde; “ĠĢin sözleĢme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince iĢyerinde bulundurulacak Ġdare 
görevlilerinden oluĢan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir.” ile,  

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin tanımlar baĢlıklı 4 nolu maddesinde; “Yapı 
denetim görevlisi: Ġdare tarafından, iĢlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur 
veya bir heyeti ve/veya idare dıĢından bu iĢleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek 
veya tüzel kiĢi veya kiĢileri, ifade eder.” hükümleri yer almaktadır. Ġlgili mevzuat 
hükümlerinden, yapım iĢlerinde Kurum tarafından iĢin sürekli denetiminin yapılmasını 
teminen, iĢlerin gerektirdiği bir heyetin (birden fazla mühendislik disiplininden 
personelin) görevlendirilebileceği belirtilmektedir. 

Kurumun yatırım iĢleri konuları incelendiğinde, boru iletim hattı inĢaatları ile 
kompresör istasyonu yapım iĢlerinin, 4 meslek disiplininin de (makina, inĢaat, elektrik, 
harita mühendislerinin) bir bütün olarak, bir arada çalıĢtırılmasını gerektirdiği, yapı 
denetim heyetinin bu dört meslek disiplinini de içermesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre ihale edilen yapım iĢlerinin sözleĢme 
eki olan Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nde iĢlerin Kurum adına denetiminin 
yaptırılmasında görevlendirilecek olan yapı denetim görevliliğine dair kapsam, yetki 
ve sorumluluk hükümleri aĢağıda açıklanmıĢtır. 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin; Dördüncü Bölüm, Yapı Denetim Hizmetleri 
ĠĢlerin denetimi baĢlığı altında; 

“Madde 14 - (1) SözleĢmeye bağlanan her türlü yapım iĢleri, idare tarafından 
görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından 
yönetilir ve gerçekleĢtirilir. 

Yapı denetim görevlisinin yetkileri 
Madde 15 - (1) Yüklenici bütün iĢleri yapı denetim görevlisinin, sözleĢme ve 

eklerindeki hükümlere aykırı olmamak Ģartı ile vereceği talimata göre yapmak 
zorundadır. 

 

 
 

 

(2) Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip 
iĢ için elveriĢli olduğunu kabul ettirmeden iĢ baĢına getiremez. 

(3) Malzemenin teknik Ģartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden 
geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği Ģekilde deneyler yapabilir ve ister 
iĢyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri 
sözleĢmesinde baĢka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karĢılanır. Yüklenici, 
deneylerin iĢyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi 
temin eder. 

(4) Yapı denetim görevlisinin kabul ettiği malzemeden mümkün olanların 
örnekleri mühürlenerek iĢin geçici kabulüne kadar saklanır. 

(5) Yüklenicinin iĢyerine getirdiği malzemenin, teknik Ģartnamesine veya daha 
önce alınmıĢ mühürlü örneğine uygun ve iĢe elveriĢli olmadığı anlaĢıldığı takdirde 
yüklenici, bu konuda kendisine verilen yazılı talimatın tebliği tarihinden baĢlamak 
üzere on gün içinde söz konusu malzemeyi iĢyerinden kaldırıp uzaklaĢtırmak 
zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde yapı denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün 
zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere, iĢyeri çevresi dıĢına çıkarmaya 
yetkilidir. 

(6) Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu 
yapıldıkları anlaĢılan iĢ kısımlarını yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda 
yapı denetim görevlisi yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen 
talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iĢ kısımlarını ayrıca bir bedel 
istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa 
sorumluluğu yükleniciye aittir.” hükümleri yer almaktadır. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na göre ihalesi yapılan iĢlerde, “Yapım ĠĢlerine 
ait tip sözleĢme”nin 21 inci maddesinde: 

“Yapı denetimi ve sorumluluğuna iliĢkin Ģartlar” baĢlığı altında;  

“21.1. ĠĢin sözleĢme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak 
yapılması, taahhüdün devamı süresince iĢyerinde bulundurulacak Ġdare görevlilerinden 
oluĢan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin 
sözleĢme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara 
Yüklenici uymak zorundadır.” hükmü gereğince de, iĢin gerektirdiği sayı ve nitelikte 
yapı denetim görevlisinin iĢin devamı süresince iĢ yerinde bulundurulması 
gerekmektedir.  

Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu‟nun Yapı denetim 
görevlilerinin sorumluluğu baĢlığı altında yer alan 31 inci maddesinde: “Yapı 
denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle iĢin fen ve 
sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan onbeĢ 
yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ayrıca haklarında 28 inci 
madde hükümleri uygulanır.”, ile aynı mevzuatta “Görevlilerin ceza sorumluluğu” 
baĢlığı altında;  
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“Madde 28- Muayene ve kabul komisyonlarının baĢkan ve üyeleri, yapı 
denetim görevlileri ve ihtiyacın karĢılanma sürecindeki her aĢamada görev alan diğer 
ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, 
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 
uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza 
kovuĢturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar 
ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (DeğiĢik son cümle: 
30/7/2003-4964/48 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranıĢlardan dolayı hüküm 
giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren iĢlerde görevlendirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren iĢlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza 
verilmiĢ olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluĢlarınca bu 
Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara 
atanamaz ve görev alamazlar.”  hükümleri ile inĢaat iĢlerinin yürütülmesinde yapı 
denetim görevlilerine büyük görev, yetki ve sorumluluklar atfedilmiĢtir. 

Her idarenin faaliyet gösterdiği iĢ kolunun farklı olduğu değerlendirildiğinde; 
Personelin görev yetki ve sorumluluklarının idarelerce yürütülen yapım iĢlerinin 
niteliğinin dikkate alınarak tarif edilmesi, görevlendirmelerin bu tarifler doğrultusunda 
yapılması gerekmektedir. Halihazırda Kurum Yönetim Kurulu tarafından onaylı olan 
organizasyon El Kitabında, TeĢebbüsün yapım iĢlerinde görev alacak her bir 
mühendislik disiplininin görev ve tanımları da açıklanmıĢtır.  

Diğer taraftan, çalıĢanla veya eski çalıĢanla davalık bir durumda gündeme 
gelebilecek ilk belgelerden biri görev tanımıdır. 

Ġdareler mevcut kadro yapıları ile yatırım iĢlerinin yerinde sürekli denetlenmesi 
hizmetini sağlayamayacaklar ise, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin “Tanımlar” 
baĢlıklı 4 üncü maddesinin: “Yapı denetim görevlisi: Ġdare tarafından, iĢlerin denetimi 
için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dıĢından bu iĢleri 
yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢileri, ifade eder.” hükmü 
ile Kurum dıĢından bu iĢleri yapmak üzere gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerin yapı 
denetim görevlisi olarak görevlendirilebilmeleri hususu, TeĢebbüs tarafından 
değerlendirilmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kamu Ġhale Kanunu‟na uygun olarak ihalesi yapılan iĢlerin denetiminin 
yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda fen ve sanat kurallarına uygun olarak 
yapılabilmesini teminen, yapı denetim görevlisi heyetinin teĢkilinde iĢlerin niteliğine 
bağlı olarak, Kurum tarafından onaylanan görev tanımları ile yürürlükteki mevzuatta 
tanımlı olan görev, yetki ve sorumlulukların dikkate alınması önerilir.  

B) Arazi - Etüt, Harita ve KamulaĢtırma / Mühendislik hizmet alımı iĢleri: 
SözleĢmeleri 2015-2016 yılı içerisinde imzalanarak, 2016 yılı itibarıyla 

firmaların yükleniminde çalıĢmaları devam etmekte olan mühendislik hizmet alımı 
iĢlerinin ihale dokümanları incelendiğinde; 

1) Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH mühendislik hizmet alımı iĢi, sözleĢme 
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“Madde 28- Muayene ve kabul komisyonlarının baĢkan ve üyeleri, yapı 
denetim görevlileri ve ihtiyacın karĢılanma sürecindeki her aĢamada görev alan diğer 
ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, 
taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde 
bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası 
uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranıĢlarının özelliğine göre haklarında ceza 
kovuĢturulması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar 
ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. (DeğiĢik son cümle: 
30/7/2003-4964/48 md.) Bu Kanuna aykırı fiil veya davranıĢlardan dolayı hüküm 
giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren iĢlerde görevlendirilemezler. 

Bu Kanun kapsamına giren iĢlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza 
verilmiĢ olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluĢlarınca bu 
Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara 
atanamaz ve görev alamazlar.”  hükümleri ile inĢaat iĢlerinin yürütülmesinde yapı 
denetim görevlilerine büyük görev, yetki ve sorumluluklar atfedilmiĢtir. 

Her idarenin faaliyet gösterdiği iĢ kolunun farklı olduğu değerlendirildiğinde; 
Personelin görev yetki ve sorumluluklarının idarelerce yürütülen yapım iĢlerinin 
niteliğinin dikkate alınarak tarif edilmesi, görevlendirmelerin bu tarifler doğrultusunda 
yapılması gerekmektedir. Halihazırda Kurum Yönetim Kurulu tarafından onaylı olan 
organizasyon El Kitabında, TeĢebbüsün yapım iĢlerinde görev alacak her bir 
mühendislik disiplininin görev ve tanımları da açıklanmıĢtır.  

Diğer taraftan, çalıĢanla veya eski çalıĢanla davalık bir durumda gündeme 
gelebilecek ilk belgelerden biri görev tanımıdır. 

Ġdareler mevcut kadro yapıları ile yatırım iĢlerinin yerinde sürekli denetlenmesi 
hizmetini sağlayamayacaklar ise, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin “Tanımlar” 
baĢlıklı 4 üncü maddesinin: “Yapı denetim görevlisi: Ġdare tarafından, iĢlerin denetimi 
için görevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dıĢından bu iĢleri 
yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢileri, ifade eder.” hükmü 
ile Kurum dıĢından bu iĢleri yapmak üzere gerçek veya tüzel kiĢi veya kiĢilerin yapı 
denetim görevlisi olarak görevlendirilebilmeleri hususu, TeĢebbüs tarafından 
değerlendirilmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kamu Ġhale Kanunu‟na uygun olarak ihalesi yapılan iĢlerin denetiminin 
yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda fen ve sanat kurallarına uygun olarak 
yapılabilmesini teminen, yapı denetim görevlisi heyetinin teĢkilinde iĢlerin niteliğine 
bağlı olarak, Kurum tarafından onaylanan görev tanımları ile yürürlükteki mevzuatta 
tanımlı olan görev, yetki ve sorumlulukların dikkate alınması önerilir.  

B) Arazi - Etüt, Harita ve KamulaĢtırma / Mühendislik hizmet alımı iĢleri: 
SözleĢmeleri 2015-2016 yılı içerisinde imzalanarak, 2016 yılı itibarıyla 

firmaların yükleniminde çalıĢmaları devam etmekte olan mühendislik hizmet alımı 
iĢlerinin ihale dokümanları incelendiğinde; 

1) Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH mühendislik hizmet alımı iĢi, sözleĢme 

 

 
 

 

bedeli 827.000 TL, 
2) Iğdır-Tunceli OSB DGBH Arazi Etüt, Harita, KamulaĢtırma Ve Mühendislik 

ĠĢi, SözleĢme Bedeli 57.960 Amerikan Doları, 
3) Tokat-Zile, Tokat-Niksar, Çankırı-ġabanözü OSB DGBH Arazi Etüt, Harita, 

KamulaĢtırma Ve Mühendislik ĠĢi, SözleĢme Bedeli 185.250 Tl, 
4) Lapseki-Çanakkale Loop DGBH Arazi Etüt, Harita, KamulaĢtırma Ve 

Mühendislik ĠĢi, sözleĢme bedeli 157.000 TL, 
5) ġanlıurfa-ViranĢehir OSB DGBH Arazi Etüt, Harita, KamulaĢtırma Ve 

Mühendislik ĠĢi, sözleĢme bedeli 185.250 TL, 
6) Sinop-Boyabat, Giresun-Bulancak OSB DGBH Arazi Etüt, Harita, 

KamulaĢtırma Ve Mühendislik ĠĢi,  sözleĢme bedeli 180.115 TL, 
7) Batman-Dörtyol Hampetrol Boru Hattı Batman Bölümü Deplasesi Arazi-

Etüt, Harita Ve KamulaĢtırma Mühendislik ĠĢi sözleĢme bedeli 147.800 TL, 
8) Kulu ve ġefaatli Ġlçeleri Doğal Gaz Boru Hatları Arazi - Etüt, Harita ve 

KamulaĢtırma Mühendislik ĠĢi sözleĢme bedeli …..  
9) GümüĢhacıköy ve Gölmarmara ilçeleri DGBH Arazi Etüt, Harita, 

KamulaĢtırma Ve Mühendislik ĠĢi,   
10) ReĢadiye ve ġiran ilçeleri DGBH Arazi Etüt, Harita, KamulaĢtırma Ve 

Mühendislik ĠĢi,   
olduğu, söz konusu iĢlerin sözleĢmeleri incelendiğinde; 
iĢlerin ihale dokümanı olan sözleĢme tasarılarında; iĢin kapsamı dokümanında 

detayları belirtilen güzergah için; Jeolojik etütlerin yapılması, güzergâh etüdünün 
yapılması ve gerçek uzunlukların belirlenmesi iĢlerini de içerdiği, ayrıca sözleĢme eki 
olan ve yüklenici tarafından yapılacak olan Jeolojik etüd Ģartnamesinde belirtilen 
iĢlerin;  

Hazırlanacak olan jeolojik - jeoteknik rapor aĢağıdaki bilgileri kapsayacaktır.  
“1. Amaç.  
2. Coğrafik özellikler.  
3. Güzergahın ayrıntılı açıklanması.  
4. Boru güzergah jeolojisi ve mühendislik jeolojisi.  
-Toprak kayması ve heyelanı önlemeye yönelik inĢai tedbirler.  
-Tektonizma ve fay hareketleri için tesislerde uygulanması gereken inĢai 

metodlar.  
5.Boru hattı güzergahı boyunca jeoteknik olarak yapılan iĢler ve 

değerlendirmeler.  
6.Boru hattı güzergahının zemin yapısının inĢai faaliyetler açısından 
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değerlendirilmesi.  
7. Sonuç ve öneriler.  
8. Yararlanılan kaynaklar.  
Zemin cinsine uygun sondaj yöntemi ile sondaj yapılması, arazi deneylerinin 

yapılması, numune alınması, muhafaza edilmesi ve nakli bu numuneler üzerinde 
laboratuvar deneylerinin yapılması ve raporlanması iĢlerinde; aĢağıda yazılı standartlar 
ile bunların atıfta bulunduğu standartlara uyulacak; bu standartlar, bu özel teknik 
Ģartnamenin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır.  

Türk Standartları (TS–1500) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Zeminlerin 
Sınıflandırılması” (2000)  

Türk Standartları (TS-1900-1) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar 
Deneyleri Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini” (2006)  

Türk Standartları (TS-1900-2) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar 
Deneyleri Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini” (2006)  

Türk Standartları (TS EN ISO 22475-1) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Sondaj Yoları 
ile ÖrselenmiĢ ve ÖrselenmemiĢ Numune Alma Yöntemleri”  

Türk Standartları (TS 5744) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Temel Zemini 
Özelliklerinin Yerinde Ölçümü” (2013)  

Sahadan elde edilen veriler ile laboratuvar sonuçları birlikte yorumlanarak 
zemin araĢtırması eksiksiz olarak yapılacak ve değerlendirmeler raporda yer alacaktır.”  

ġeklinde belirtilen arazide jeolojik etüd çalıĢmalarını kapsadığı anlaĢılmıĢtır.  
Buna karĢın, yukarıda belirtilen ve 2015-2016 yılında sözleĢmeleri imza 

edilerek çalıĢmalarına baĢlanılan Arazi-etüt, harita ve kamulaĢtırma mühendislik 
iĢlerinin ihalelerindeki sözleĢme ve eki dokümanlarında yüklenici adına Jeoloji 
mühendisinin çalıĢtırılacağına dair bir hükmün yer almadığı belirlenmiĢtir.  

Diğer taraftan, söz konusu iĢlerin Kurum adına kontrolüne yönelik teĢkil edilen 
kontrol teĢkilatı olurları incelendiğinde; iĢlerin hiçbirinde Jeoloji mühendisinin yer 
almadığı, iĢlerin bir kısmında sadece Harita mühendisliği disiplininden bir personelin 
bir kısım iĢlerde harita teknikeri personelin görevlendirildiği, söz konusu iĢlerin 
kontrol teĢkilatında görev yapmalarının uygun bulunduğu belirlenmiĢtir. Kontrol 
teĢkilatında yer almamasına karĢın jeolojik etüdlerin, Kurum tarafından ayrıca 
görevlendirilen jeoloji mühendislerince yerine getirildiği, ancak bu kiĢilerin de 
tahakkuka bağlanan hakediĢ ödeme raporlarında imzalarının bulunmadığı, hakediĢ 
öncesi hazırlanan Daire BaĢkanlığı iç yazıĢmasında gündeme gelen, “hakediĢe esas 
ilerleme raporunda” imzalarının bulunduğu belirlenmiĢtir.  

SözleĢme eki olan Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin 4 nolu tanımlar baĢlığı 
altında yer alan 5 inci fıkrasında; “Kontrol TeĢkilatı (Kontrollük): Ġdare tarafından, 
iĢlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiĢ bir kiĢi veya bir komisyonu 
ve/veya idare dıĢından bu iĢleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kiĢi 
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değerlendirilmesi.  
7. Sonuç ve öneriler.  
8. Yararlanılan kaynaklar.  
Zemin cinsine uygun sondaj yöntemi ile sondaj yapılması, arazi deneylerinin 

yapılması, numune alınması, muhafaza edilmesi ve nakli bu numuneler üzerinde 
laboratuvar deneylerinin yapılması ve raporlanması iĢlerinde; aĢağıda yazılı standartlar 
ile bunların atıfta bulunduğu standartlara uyulacak; bu standartlar, bu özel teknik 
Ģartnamenin ayrılmaz bir parçası sayılacaktır.  

Türk Standartları (TS–1500) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Zeminlerin 
Sınıflandırılması” (2000)  

Türk Standartları (TS-1900-1) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar 
Deneyleri Bölüm 1: Fiziksel Özelliklerin Tayini” (2006)  

Türk Standartları (TS-1900-2) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar 
Deneyleri Bölüm 2: Mekanik Özelliklerin Tayini” (2006)  

Türk Standartları (TS EN ISO 22475-1) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Sondaj Yoları 
ile ÖrselenmiĢ ve ÖrselenmemiĢ Numune Alma Yöntemleri”  

Türk Standartları (TS 5744) “ĠnĢaat Mühendisliğinde Temel Zemini 
Özelliklerinin Yerinde Ölçümü” (2013)  

Sahadan elde edilen veriler ile laboratuvar sonuçları birlikte yorumlanarak 
zemin araĢtırması eksiksiz olarak yapılacak ve değerlendirmeler raporda yer alacaktır.”  

ġeklinde belirtilen arazide jeolojik etüd çalıĢmalarını kapsadığı anlaĢılmıĢtır.  
Buna karĢın, yukarıda belirtilen ve 2015-2016 yılında sözleĢmeleri imza 

edilerek çalıĢmalarına baĢlanılan Arazi-etüt, harita ve kamulaĢtırma mühendislik 
iĢlerinin ihalelerindeki sözleĢme ve eki dokümanlarında yüklenici adına Jeoloji 
mühendisinin çalıĢtırılacağına dair bir hükmün yer almadığı belirlenmiĢtir.  

Diğer taraftan, söz konusu iĢlerin Kurum adına kontrolüne yönelik teĢkil edilen 
kontrol teĢkilatı olurları incelendiğinde; iĢlerin hiçbirinde Jeoloji mühendisinin yer 
almadığı, iĢlerin bir kısmında sadece Harita mühendisliği disiplininden bir personelin 
bir kısım iĢlerde harita teknikeri personelin görevlendirildiği, söz konusu iĢlerin 
kontrol teĢkilatında görev yapmalarının uygun bulunduğu belirlenmiĢtir. Kontrol 
teĢkilatında yer almamasına karĢın jeolojik etüdlerin, Kurum tarafından ayrıca 
görevlendirilen jeoloji mühendislerince yerine getirildiği, ancak bu kiĢilerin de 
tahakkuka bağlanan hakediĢ ödeme raporlarında imzalarının bulunmadığı, hakediĢ 
öncesi hazırlanan Daire BaĢkanlığı iç yazıĢmasında gündeme gelen, “hakediĢe esas 
ilerleme raporunda” imzalarının bulunduğu belirlenmiĢtir.  

SözleĢme eki olan Hizmet ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin 4 nolu tanımlar baĢlığı 
altında yer alan 5 inci fıkrasında; “Kontrol TeĢkilatı (Kontrollük): Ġdare tarafından, 
iĢlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiĢ bir kiĢi veya bir komisyonu 
ve/veya idare dıĢından bu iĢleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kiĢi 

 

 
 

 

veya kiĢileri, ifade eder”, 
Kontrol teĢkilatı ve yetkileri baĢlığı altında yer alan 26 ncı maddede; 

“SözleĢmeye bağlanan her türlü iĢ, idare tarafından görevlendirilen kontrol teĢkilatının 
denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleĢtirilir. Yüklenici, bütün 
iĢleri kontrol teĢkilatının sözleĢme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak Ģartı ile 
vereceği talimata göre yapmak zorundadır. 

Kontrol teĢkilatının yetkileri sözleĢmede belirtilir. SözleĢmede aksine bir 
hüküm yoksa kontrol teĢkilatı; iĢlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, 
malzeme, iĢlerin ve sözleĢmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici 
personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, iĢlerin düzeltilmesi ve 
sözleĢmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve 
uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iĢ artıĢı, iĢ eksiliĢi, kabul, 
yüklenici nam ve hesabına iĢ yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise 
idareye görüĢ bildirir.  

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teĢkilatına gösterip iĢ için 
elveriĢli olduğunu kabul ettirmeden iĢ yerinde kullanamaz. Malzemenin Ģartnamelere 
uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teĢkilatı istediği Ģekilde 
deneyler yapabilir ve ister iĢyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu 
deneylerin giderleri sözleĢmesinde baĢka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından 
karĢılanır. Yüklenici, deneylerin iĢyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç 
ve teçhizatı kendisi sağlamak zorundadır. 

Kontrol teĢkilatının kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri 
idarece mühürlenerek iĢin sonuna kadar saklanır.” hükümleri yer almaktadır. 

Konu düzenlilik denetimi kapsamında değerlendirildiğinde; mevzuatta Kontrol 
teĢkilatının görev, yetki ve sorumlulukları ile Kurum görev tanımları dikkate 
alındığında, Kurum kontrol teĢkilatında, iĢin jeolojik etüd kısmını sahada da (zemin 
deneyleri, sondajlar vb.) inceleyecek olan jeoloji mühendisliği disiplininden bir 
personelin yer almasının gerekli olduğu, hakediĢlerin jeolojik etüd ile ilgili 
kısımlarında imzalarının bulunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, Mersin-Karaman (Ayrancı) DGBH mühendislik hizmet alımı iĢi 
dıĢında kalan 9 adet mühendislik hizmet alımı iĢinde, sözleĢme eki Ġdari 
ġartnamelerinin 47 nci maddesinde “Ġhale Konusu ĠĢte ÇalıĢtırılacak Olan Teknik 
Personel‟in Sayısı ve Niteliği” baĢlığı altında;  
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Adet    Mesleki Unvanı 
Asgari 
Mesleki 
Tecrübe 

   Asgari Benzer ĠĢ Tecrübesi 

1        
Proje Müdürü            [Harita, 
Harita-Kadastro (Jeodezi-
Fotogrametri)  Mühendisi]  

10 yıl 

5 Yıl Süre ile Kamu veya Özel 
Sektörde Proje Sorumlusu, Proje 
Yürütücüsü, Proje Yöneticisi veya 
Teknik Müdür, ġirket Müdürü, 
Genel Müdür Olarak ÇalıĢmıĢ 
olmak. 

1 
 ĠĢ Denetleme            [Harita-
Kadastro (Jeodezi-
Fotogrametri)  Mühendisi]  

 7 yıl 

5 Yıl süre ile Kamu veya Özel 
Sektörde Müdür veya daha üst 
kadrolarda ve ya Kontrolden 
Sorumlu Mühendis, Kontrol 
Mühendisi, BaĢ Mühendis Olarak 
ÇalıĢmıĢ olmak. 

2 

  

Tekniker (Ġki yıllık Tapu-Kadastro 
/ Harita-Kadastro Teknikerliği 
mezunu) 

5 yıl 
Kamu veya Özel Sektörde Harita, 
Kadastro hizmetleri kapsamında 2 
yıl süreyle çalıĢmıĢ olmak. 

olarak belirtildiği belirlenmiĢtir. Yüklenici firmadan iĢin yapılmasının teknik 
kontrolü açısından da sadece Harita mühendisi ve harita teknikerinin çalıĢtırılmasının 
istendiği belirlenmiĢtir. Arazi - Etüt, Harita ve KamulaĢtırma / Mühendislik hizmet 
alımı iĢlerinin, harita mühendisliği çalıĢmaları yanında, iletim hatlarının güzergah 
seçimine yönelik jeolojik etüd çalıĢmalarını da içermesi nedeniyle, ihalelerde 
sözleĢmenin eki Ġdari ġartname‟nin 47 nci maddesinde belirtilen “Ġhale Konusu ĠĢte 
ÇalıĢtırılacak Olan Teknik Personel‟in Sayısı ve Niteliği” kısmında Jeoloji 
mühendislerinin de istenilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle 
mühendislik hizmet alım iĢlerinde, maliyetin büyük bir kısmını teĢkil eden, teknik 
personel sayısı ve nitelikleri, iĢlerde teklif sahibi firmalarca hazırlanacak teklifleri 
etkileyebilecek niteliktedir.  

Diğer taraftan mühendislik çalıĢmalarının gerektirdiği mühendislik 
disiplininden personelin iĢlerde iĢ programları doğrultusunda sahada 
bulundurulmamaları, yapım ihalelerinin yaklaĢık maliyetini oluĢturan proje çalıĢmaları 
sonrasında ortaya konulabilecek olan proje-maliyet optimizasyonunun doğru olarak 
yapılamaması riskini doğuracaktır. 

Arazi - Etüt, Harita ve KamulaĢtırma / Mühendislik hizmet alımı iĢleri 
ihalelerinde, yüklenicilerden istenilecek olan teknik personelin, iĢlerin gerektirdiği 
meslek disiplinlerinden olması hususunun ihale dokümanlarında belirtilmesi, Kurum 
kontrol teĢkilatının teĢkilinde iĢlerin niteliğinin ve Kurum tarafından onaylanan görev 
tanımları ile yürürlükteki mevzuatta tanımlı olan görev, yetki ve sorumluluklarının 
dikkate alınması önerilir.  

Ġhale dokümanları incelemeleri: 
Anahtar teslimi götürü bedel ihaleleri; 30.11.2016 tarihinde yapılarak 3.490.000 

TL bedel üzerinden sözleĢmesi imzalanan BOTAġ Genel Müdürlük Hizmet Binaları 
tamir ve tadilatı iĢi ile 09.11.2016 tarihinde yapılarak 131.970.000 TL bedel üzerinden 
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Adet    Mesleki Unvanı 
Asgari 
Mesleki 
Tecrübe 

   Asgari Benzer ĠĢ Tecrübesi 

1        
Proje Müdürü            [Harita, 
Harita-Kadastro (Jeodezi-
Fotogrametri)  Mühendisi]  

10 yıl 

5 Yıl Süre ile Kamu veya Özel 
Sektörde Proje Sorumlusu, Proje 
Yürütücüsü, Proje Yöneticisi veya 
Teknik Müdür, ġirket Müdürü, 
Genel Müdür Olarak ÇalıĢmıĢ 
olmak. 

1 
 ĠĢ Denetleme            [Harita-
Kadastro (Jeodezi-
Fotogrametri)  Mühendisi]  

 7 yıl 

5 Yıl süre ile Kamu veya Özel 
Sektörde Müdür veya daha üst 
kadrolarda ve ya Kontrolden 
Sorumlu Mühendis, Kontrol 
Mühendisi, BaĢ Mühendis Olarak 
ÇalıĢmıĢ olmak. 

2 
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mezunu) 

5 yıl 
Kamu veya Özel Sektörde Harita, 
Kadastro hizmetleri kapsamında 2 
yıl süreyle çalıĢmıĢ olmak. 
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seçimine yönelik jeolojik etüd çalıĢmalarını da içermesi nedeniyle, ihalelerde 
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mühendislik hizmet alım iĢlerinde, maliyetin büyük bir kısmını teĢkil eden, teknik 
personel sayısı ve nitelikleri, iĢlerde teklif sahibi firmalarca hazırlanacak teklifleri 
etkileyebilecek niteliktedir.  
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disiplininden personelin iĢlerde iĢ programları doğrultusunda sahada 
bulundurulmamaları, yapım ihalelerinin yaklaĢık maliyetini oluĢturan proje çalıĢmaları 
sonrasında ortaya konulabilecek olan proje-maliyet optimizasyonunun doğru olarak 
yapılamaması riskini doğuracaktır. 

Arazi - Etüt, Harita ve KamulaĢtırma / Mühendislik hizmet alımı iĢleri 
ihalelerinde, yüklenicilerden istenilecek olan teknik personelin, iĢlerin gerektirdiği 
meslek disiplinlerinden olması hususunun ihale dokümanlarında belirtilmesi, Kurum 
kontrol teĢkilatının teĢkilinde iĢlerin niteliğinin ve Kurum tarafından onaylanan görev 
tanımları ile yürürlükteki mevzuatta tanımlı olan görev, yetki ve sorumluluklarının 
dikkate alınması önerilir.  

Ġhale dokümanları incelemeleri: 
Anahtar teslimi götürü bedel ihaleleri; 30.11.2016 tarihinde yapılarak 3.490.000 

TL bedel üzerinden sözleĢmesi imzalanan BOTAġ Genel Müdürlük Hizmet Binaları 
tamir ve tadilatı iĢi ile 09.11.2016 tarihinde yapılarak 131.970.000 TL bedel üzerinden 

 

 
 

 

sözleĢmesi imzalanan Marmara Ereğlisi LNG Terminali Send -Out Kapasitesinin 
Arttırılması Yapım ĠĢinin ihale dokümanları incelendiğinde; 

SözleĢme eki olan ve yüklenicilerin tekliflerine esas teĢkil edecek pursantaj 
tablolarında, imalat kalemlerinin malzeme ve montaj olarak belirtildiği görülmüĢtür.  

ĠĢin sözleĢme eki olan Yapım ĠĢleri genel ġartnamesi‟nin “Tanımlar” baĢlığı 
altında yer alan 4 nolu maddesinin (1) nolu bendi altında: “Ġhzarat: Birim fiyat 
sözleĢmeler ile karma sözleĢmelerin birim fiyat teklif alınan iĢ kısımlarında, yapım 
iĢinin bünyesine girecek veya herhangi bir imalat için gerekli olacak malzemenin, 
idarenin onayı ile Ģantiyede ve/veya iĢ mahallinde stoklanması/depolanması iĢlemini, 
ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. 

Ayrıca; 
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinin 

“Geçici hakediĢ raporları” baĢlığı altında yer alan 39 uncu maddesinde:  
“(1) Birim fiyat esasına göre yapılan iĢlerin bedellerinin ödenmesinde aĢağıdaki 

esaslara uyulur: 
a) SözleĢmeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazılı veya sonradan düzenlenen 

yeni birim fiyatlar ile metrajlarından hesaplanan iĢ kalemi miktarlarının çarpımı 
üzerinden hesaplanan tutardan sözleĢmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre 
yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleĢmenin ödemeye iliĢkin hükümleri 
çerçevesinde kendisine ödenir. 

b) SözleĢme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iĢ kaleminin 
öngörülmüĢ ve birim fiyatının gösterilmiĢ olması yükleniciye, mutlaka o nev‟i iĢi 
yapma hakkını vermez.  

c) Yüklenicinin yaptığı iĢler ile ihzarattan doğan alacakları, metrajlara göre 
hesaplanarak sözleĢme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve 
kazanılmıĢ hak sayılmamak üzere geçici hakediĢ raporları ile ödenir. Metrajlar, yeĢil 
defter ve eklerinde gösterilir. Yüklenici, idarenin isteği halinde, kesin hesapları da yapı 
denetim görevlisinin denetimi altında iĢe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu 
halde, geçici hakediĢ raporlarının düzenlenmesinde, bitmiĢ iĢ kısımları için kesin 
metrajdaki miktarlar dikkate alınır. 

(2) Anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapılan iĢlerin bedelleri, ihale 
dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleĢmesinde ve eklerinde 
yazılı esaslara göre ödenir.  

(3) Karma sözleĢmelerde yapılan iĢlerin bedellerinin ödenmesinde; birim fiyat 
teklif alınan iĢ kısımlarında birinci fıkrada belirtilen, anahtar teslimi götürü bedel 
yapılan iĢ kısımlarında ise ikinci fıkrada belirtilen esaslara uyulur. 

(4) HakediĢ raporlarının düzenlenmesinde aĢağıdaki esaslara göre iĢlem yapılır: 
a) Geçici hakediĢ raporları yüklenicinin baĢvurusu üzerine, sözleĢme veya 

eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beĢ iĢgünü içinde düzenlenir. 
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Yüklenici baĢvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediĢ 
düzenleyebilir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleĢmelerde yaptırılan iĢler için, son 
hakediĢ raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci günü düzenlenir. 

b) ĠĢe baĢlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen iĢler, yapı denetim 
görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar 
sözleĢmedeki esaslara uygun olarak hakediĢ raporuna dahil edilir.   

c) Ġhzarat yapılmasının öngörüldüğü iĢlerde;  
1) Ġhzarat miktarı yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile 

birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleĢmedeki esaslara uygun olarak hakediĢ 
raporuna dahil edilir. Ġhzaratın hakediĢ raporlarına geçirilebilmesi için, bunların iĢin 
bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve 
fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmiĢ bulunması gereklidir. SözleĢmelerinde 
aksine bir hüküm yoksa, iĢbaĢına getirilmemiĢ ihzaratın bedeli ödenmez.”, 

ihale eki olan tip sözleĢme dokümanının 12 nci maddesinde yer alan “ĠĢ 
programı” baĢlığı altındaki açıklamalarda; 

“(1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmelerde maddeye, “iĢ kalemlerini ve iĢ 
gruplarını, aylık imalatı ve iĢ miktarlarını,” ibaresi yazılacaktır. 

(2) Birim fiyat sözleĢmelerde maddeye “iĢ kalemleri, aylık imalat ve iĢ 
miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen iĢlerde ihzaratı,)” ibaresi yazılacaktır.”, ile 

31.08.2013 tarih ve 28751 sayı ile Resmi Gazete‟de yayınlanan “4734 Sayılı 
Kamu Ġhale Kanununa Göre Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına 
ĠliĢkin Esaslar” ın “Ġhzarat uygulaması” baĢlığı altında yer alan 8 inci maddesinin (1) 
nolu bendinde: “Birim fiyat üzerinden sözleĢmeye bağlanan iĢler ile karma 
sözleĢmelerde sözleĢmenin birim fiyatlı kısmına ait iĢlerde kullanılan malzemelere 
ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak, ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve 
fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, iĢ 
programında yer alan iĢ kalemleri için ve o iĢlere yetecek miktarda ihzar edilir. ĠĢ 
programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiĢ malzemelerin fazla kısmına 
ihzarat bedeli ödenmez.” hükümleri yer almaktadır.  

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre değerlendirildiğinde; sözleĢmesinde 
öngörüldüğü takdirde, yalnızca birim fiyatlı iĢlerde ihzarat iĢleminin yapılabileceği 
anlaĢılmaktadır. Söz konusu anahtar teslimi götürü bedel teklifleri alınarak ihalesi 
yapılan iĢlerin sözleĢmelerinde ihzarat ifadesi yer almamakla birlikte, sözleĢme ekinde 
yer alan pursantaj tablosunda belirtilen ve montajı yapılmadan (imalata dönüĢmeden) 
malzemenin bedelinin ödenmesinin ihzarat niteliğinde bir ödeme kalemi olacağı, 
herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak Ģantiyede stoklanması 
iĢlemi olan ihzarat iĢlemi niteliğindeki söz konusu malzeme kaleminin anahtar teslimi 
götürü bedel iĢlerinin ödemeye esas pursantaj listelerinde yer alamayacağı 
değerlendirilmektedir. 
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Yüklenici baĢvurmadığı takdirde idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediĢ 
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1) Ġhzarat miktarı yapı denetim görevlisi tarafından yüklenici veya vekili ile 

birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar sözleĢmedeki esaslara uygun olarak hakediĢ 
raporuna dahil edilir. Ġhzaratın hakediĢ raporlarına geçirilebilmesi için, bunların iĢin 
bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması ve 
fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmiĢ bulunması gereklidir. SözleĢmelerinde 
aksine bir hüküm yoksa, iĢbaĢına getirilmemiĢ ihzaratın bedeli ödenmez.”, 

ihale eki olan tip sözleĢme dokümanının 12 nci maddesinde yer alan “ĠĢ 
programı” baĢlığı altındaki açıklamalarda; 

“(1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmelerde maddeye, “iĢ kalemlerini ve iĢ 
gruplarını, aylık imalatı ve iĢ miktarlarını,” ibaresi yazılacaktır. 

(2) Birim fiyat sözleĢmelerde maddeye “iĢ kalemleri, aylık imalat ve iĢ 
miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen iĢlerde ihzaratı,)” ibaresi yazılacaktır.”, ile 

31.08.2013 tarih ve 28751 sayı ile Resmi Gazete‟de yayınlanan “4734 Sayılı 
Kamu Ġhale Kanununa Göre Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına 
ĠliĢkin Esaslar” ın “Ġhzarat uygulaması” baĢlığı altında yer alan 8 inci maddesinin (1) 
nolu bendinde: “Birim fiyat üzerinden sözleĢmeye bağlanan iĢler ile karma 
sözleĢmelerde sözleĢmenin birim fiyatlı kısmına ait iĢlerde kullanılan malzemelere 
ihzarat bedeli ödenebilir. Ancak, ihzarat bedeli ödenecek malzemelerin listesinin ve 
fiyatlarının ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, iĢ 
programında yer alan iĢ kalemleri için ve o iĢlere yetecek miktarda ihzar edilir. ĠĢ 
programında öngörülen miktardan fazla ihzar edilmiĢ malzemelerin fazla kısmına 
ihzarat bedeli ödenmez.” hükümleri yer almaktadır.  

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre değerlendirildiğinde; sözleĢmesinde 
öngörüldüğü takdirde, yalnızca birim fiyatlı iĢlerde ihzarat iĢleminin yapılabileceği 
anlaĢılmaktadır. Söz konusu anahtar teslimi götürü bedel teklifleri alınarak ihalesi 
yapılan iĢlerin sözleĢmelerinde ihzarat ifadesi yer almamakla birlikte, sözleĢme ekinde 
yer alan pursantaj tablosunda belirtilen ve montajı yapılmadan (imalata dönüĢmeden) 
malzemenin bedelinin ödenmesinin ihzarat niteliğinde bir ödeme kalemi olacağı, 
herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak Ģantiyede stoklanması 
iĢlemi olan ihzarat iĢlemi niteliğindeki söz konusu malzeme kaleminin anahtar teslimi 
götürü bedel iĢlerinin ödemeye esas pursantaj listelerinde yer alamayacağı 
değerlendirilmektedir. 

 

 
 

 

Söz konusu sözleĢme dokümanı hükümlerine göre yükleniciye yapılacak olan 
hakediĢ ödemelerinde, aynı hakediĢteki bir imalata iliĢkin ödemeye esas malzeme ve 
iĢçilik ilerleme yüzdelerinin aynı olmayabileceği, ihzarat niteliğinde, sadece malzeme 
için de ödemenin yapılabileceği anlaĢılmaktadır.      

TeĢebbüs tarafından ihalesi yapılacak olan anahtar teslimi götürü bedel yapım 
iĢleri ihalelerinde, sözleĢme dokümanlarındaki ödemeye esas pursantaj listelerinde 
bulunacak imalat kalemlerinin, yürürlükteki mevzuata aykırı olarak malzeme ve iĢçilik 
olarak ayrılmaması, imalata girmeyen malzemenin bedelinin ödenmemesi önerilir. 

Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde tespit edilen hususlar: 
1A)Geçici Kabulü Yapılan Yatırımların 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 

Hesabında Ġzlenmeye Devam Edilip Varlık Kaydının 1 yıl sonrasında Yapılması 
ġirket muhasebe kayıtları ve yasal finansal tabloları, Maliye Bakanlığı‟nca 

yayımlanan I Sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve ekinde yer alan 
Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı ile bu konuda yayımlanan diğer 
tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine göre tutulmaktadır. Ġlgili tebliğin “V–Tekdüzen 
Hesap Çerçevesi, Hesap Planı Ve Hesap Planı Açıklamaları”‟nda: “ĠĢletmeler, 
muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak 
zorundadır.” hükmü yer almaktadır. 

Tek düzen hesap planında; 
“258. Yapılmakta Olan Yatırımlar: 
ĠĢletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına 

aktarılacak olan, her türlü madde ve malzeme ile iĢçilik ve genel giderlerle ilgili 
harcamaların izlendiği hesaptır.”  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟nun 44.maddesinde; “ĠnĢaat ve onarma 
iĢlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan geçici kabulün yapıldığını gösteren 
tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde iĢin fiilen tamamlandığı veya fiilen 
bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu iĢlerle ilgili 
olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin 
yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır” 
hükmü yer almaktadır.  

Buna göre “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında takip edilen 
yatırımlardan tamamlananlar ilgili olduğu Maddi Duran Varlık hesabı olan “251-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri” hesabına alınmalıdır. 

TeĢebbüsün mali tablolarında yapılan inceleme sonucunda, geçmiĢ yıllarda 
geçici kabulü yapılan iĢlerin ilgili varlık hesaplarına alınmadığı, halen yapılmakta olan 
yatırımlar hesabında izlendiği görülmüĢtür. 

Söz konusu iĢler: 
1-EskiĢehir Kompresör Ġstasyonu Yapım iĢi: 
Yatırım tutarı: 160.095.955 TL 
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Geçici kabul onay tarihi: 19.11.2015 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 29.07.2016 
2-Halon Sisteminin Alternatif Gaz ile DeğiĢimi: 
Yatırım tutarı: 1.047.798 TL 
Geçici kabul onay tarihi: 30.12.2015 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 22.01.2016‟dır. 
161.143.753 TL‟lik yatırım tutarı 258 “Yapılmakta Olan Yatırımlar” 

hesabından maddi duran varlık hesaplarına geçici kabullerinin onaylandığı tarihlerden 
1 yıl sonra intikal ettirilmiĢtir. 

Sonuç olarak yapılmakta olan yatırımlar, projenin geçici kabulü yapıldığında 
ilgili varlık hesaplarına kaydı yapılmalıdır. 

1B) Yatırımların Geçici Kabulleri Onaylanmadan Varlık Kaydının 
Yapılması 

TeĢebbüsün mali tablolarında yapılan inceleme sonucunda, geçici kabul 
belgeleri onaylanmadan önce varlık hesaplarına alındığı görülmüĢtür. 

Söz konusu iĢler: 

1-Bahçelievler, Onevler ve BeĢevler lojmanlarının bakım ve onarımı iĢi: 
Yatırım tutarı: 698.986 TL 
Geçici kabul onay tarihi: 26.02.2016 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 31.12.2015 
2-Bina ve Atölyelere Yangın Algılama ve Ġhbar Sistemi Kurulması iĢi: 
Yatırım tutarı: 488.440 TL 
Geçici kabul onay tarihi: 02.01.2017 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 30.12.2016‟dır. 
1.187.426 TL‟lik yatırım tutarı “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabından 

maddi duran varlık hesaplarına geçici kabulleri onaylanmadan, aktarılmaları 
gerekenden 1 yıl öncesinde sabit kıymet hesaplarına intikal ettirilmiĢtir. 

Yapılmakta olan yatırımların, geçici kabulü onaylandığında, ilgili varlık 
hesaplarına kayıtlarının yapılması önerilir. 

2) 4. Tank Yapım iĢi ihalesinin, yapımına ihtiyaç olmadığının belirlenmesi 
üzerine TeĢebbüs tarafından iptal edilmesi nedeniyle, söz konusu iĢ için 2013-
2014 yılları arasında yaptırılan 1.668.840.93 TL tutarındaki mühendislik ve etüd 
harcamalarının 689 olağan dıĢı gider/zarar hesabına kaydedilmesi 

TeĢebbüs muhasebe kayıtlarında 689 nolu diğer olağandıĢı gider ve zararlar 
hesabında 1.668.840.93 TL bedelle 30.12.2016 tarih ve 439 fiĢ nosu ile kayıtlı olan 

132 Sayıştay   



 

 
 

 

Geçici kabul onay tarihi: 19.11.2015 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 29.07.2016 
2-Halon Sisteminin Alternatif Gaz ile DeğiĢimi: 
Yatırım tutarı: 1.047.798 TL 
Geçici kabul onay tarihi: 30.12.2015 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 22.01.2016‟dır. 
161.143.753 TL‟lik yatırım tutarı 258 “Yapılmakta Olan Yatırımlar” 

hesabından maddi duran varlık hesaplarına geçici kabullerinin onaylandığı tarihlerden 
1 yıl sonra intikal ettirilmiĢtir. 

Sonuç olarak yapılmakta olan yatırımlar, projenin geçici kabulü yapıldığında 
ilgili varlık hesaplarına kaydı yapılmalıdır. 

1B) Yatırımların Geçici Kabulleri Onaylanmadan Varlık Kaydının 
Yapılması 

TeĢebbüsün mali tablolarında yapılan inceleme sonucunda, geçici kabul 
belgeleri onaylanmadan önce varlık hesaplarına alındığı görülmüĢtür. 

Söz konusu iĢler: 

1-Bahçelievler, Onevler ve BeĢevler lojmanlarının bakım ve onarımı iĢi: 
Yatırım tutarı: 698.986 TL 
Geçici kabul onay tarihi: 26.02.2016 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 31.12.2015 
2-Bina ve Atölyelere Yangın Algılama ve Ġhbar Sistemi Kurulması iĢi: 
Yatırım tutarı: 488.440 TL 
Geçici kabul onay tarihi: 02.01.2017 
Maddi duran varlık hesaplarına aktarılma tarihi: 30.12.2016‟dır. 
1.187.426 TL‟lik yatırım tutarı “258-Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabından 

maddi duran varlık hesaplarına geçici kabulleri onaylanmadan, aktarılmaları 
gerekenden 1 yıl öncesinde sabit kıymet hesaplarına intikal ettirilmiĢtir. 

Yapılmakta olan yatırımların, geçici kabulü onaylandığında, ilgili varlık 
hesaplarına kayıtlarının yapılması önerilir. 

2) 4. Tank Yapım iĢi ihalesinin, yapımına ihtiyaç olmadığının belirlenmesi 
üzerine TeĢebbüs tarafından iptal edilmesi nedeniyle, söz konusu iĢ için 2013-
2014 yılları arasında yaptırılan 1.668.840.93 TL tutarındaki mühendislik ve etüd 
harcamalarının 689 olağan dıĢı gider/zarar hesabına kaydedilmesi 

TeĢebbüs muhasebe kayıtlarında 689 nolu diğer olağandıĢı gider ve zararlar 
hesabında 1.668.840.93 TL bedelle 30.12.2016 tarih ve 439 fiĢ nosu ile kayıtlı olan 

 

 
 

 

iĢleme ait dosya incelendiğinde: 
30.12.2016 tarih ve 926 nolu Genel Müdürlük olurunda;  
4. Tank Mühendislik Hizmet Alım iĢi kapsamında mühendislik ve etüd 

çalıĢmaları 2013-2014 yılları arasında yaptırıldığı, 
Ancak gelinen süreçte 4. Tank Yapım iĢi ihalesinin, 05.08.2016 tarih ve 

2016/23-163 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile arz güvenliği projelerinde kısa zaman 
içerisinde meydana gelen geliĢmeler nedeniyle bu aĢamada gerekli olmadığının 
değerlendirilmesi neticesinde iptal edildiği, 

Söz konusu yapım iĢine yönelik yapım iĢi öncesinde yaptırılan 4. Tank 
Mühendislik Hizmet Alım iĢi kapsamında harcanan 1.668.840,93 TL‟nin 2016 yılı 689 
olağan dıĢı gider/zarar hesabına kaydedilmesi uygun bulunmuĢtur. 

Konu yürürlükte olan mevzuat hükümleri çerçevesinde aĢağıda 
değerlendirilmiĢtir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin “Genel Hükümler” baĢlığı altında 
yer alan 2.1 inci maddesinde: Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı; (c) 
bendinde: “Kamu iktisadi kuruluĢlarının kendilerine verilen görev ve kamu 
hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi 
doğrultusunda yürütmelerini, düzenlemektir.”, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 18 inci maddesinde: “(1) Tacir, her türlü 
borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari 
iĢletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli 
ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.  (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün 
faaliyetlerinde basiretli bir iĢ adamı gibi hareket etmesi gerekir.”, 

Kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım 
ve Finansman Programı hakkındaki 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararname 
ekindeki Kararın “Genel ilkeler” baĢlıklı 3 üncü maddesinin (1) nolu bendinde: “ 
Kamu TeĢebbüsleri, 2016 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalar ile 
Program çerçevesinde aĢağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir.” ile 
aynı maddenin devamında (b) bendinde: “Tüm iĢletmecilik faaliyetlerinde verimliliği 
ve karlılığı artıracak tedbirler alınacaktır.”  

denilmektedir.   
TeĢebbüsçe 2013-2014 yılları arasında yapılan mühendislik çalıĢmaları için 

yapılan 1.668.840.93 TL‟lik harcamaların, 2016 yılında söz konusu 4. Tank 
inĢaasından vazgeçilmesine yönelik alınan yönetim kurulu kararı sonrasında zarar 
olarak kaydedilmesi uygulaması, gerek 233 sayılı KHK, gerekse de Kamu iktisadi 
teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programı hakkındaki 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararname ekindeki 
Kararın “Genel ilkeler” kısmında belirtilen, iĢletmenin karlılık ve verimlilik 
çerçevesinde yönetilmesi ilkesine uygun düĢmemektedir.  

Yatırım iĢleri kapsamında yapılması planlanan yapım iĢleri için büyük öneme 
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sahip planlama çalıĢmalarının, ileride atıl duruma düĢmemesi, bu durumun da milli 
ekonomi yönünden negatif sonuçlar doğurmamasını teminen, TeĢebbüs ve Türkiye‟nin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekçi olarak hazırlanması hususunda gerekli 
özenin gösterilmesi önerilir.  

Araç kiralama hizmet alımının, ihale öncesinde tamamlanması gereken 
yaklaĢık maliyet, teknik Ģartname ile yeterli ödenek durumunu gösteren 
belgelerin zamanında hazırlanmaması sonucunda temel ihale usulleri yerine 
mevzuata aykırı olarak pazarlık usulü ihaleler ile tedarik edilmesi: 

Kurumun 2016 yılında yapmıĢ olduğu Araç Kiralama Hizmet Alımı iĢleri 
incelendiğinde aĢağıda tablo halinde verilen bilgilere ulaĢılmıĢtır. 

Araç Kiralama Ġhaleleri 
 Ġlan Tarihi Ġhale Tarihi 

2 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/F) – Arazi (Pickup) Ġlansız 18.12.2015 

Araç Kiralama Hizmet Alımı 1. Ġhale – (Binek + Arazi 

(Suv)) (Ġhale Ġptal) 
16.12.2015 15.01.2016 

3 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/B) – Arazi 

(Pickup) (Ġhale Ġptal) 
Ġlansız 17.02.2016 

4 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/F) – Arazi (Pickup) Ġlansız 26.02.2016 

Araç Kiralama Hizmet Alımı 2. Ġhale (2. Kısım - Binek 

Araç) 
14.03.2016 12.04.2016 

Araç Kiralama Hizmet Alımı 2. Ġhale (1. Kısım - Arazi 

(Suv)) (Ġhale Ġptal) 
14.03.2016 12.04.2016 

4 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/B) – Arazi 

(Pickup) 
Ġlansız 16.06.2016 

Arazi Aracı Kiralama Hizmet Alımı  - Arazi (Suv) (Ġhale 

Ġptal) 
04.07.2016 02.08.2016 

Arazi Aracı Kiralama Hizmeti Almı - Arazi (Suv) 29.08.2016 28.09.2016 

Yukarıda verilen tabloda belirtilen 2 ay, 3 ay ve 4 ay süreli araç kiralama 
hizmet alımı ihaleleri Pazarlık usulü ile yapılmıĢtır.   

TeĢebbüsce, 08.06.2015 tarih ve 29875 sayılı yazı ile; boru hattı Ģantiyelerinde 
ve sahadaki projelerde kullanılmak üzere ilgili ünitelerin talebi doğrultusunda; mevcut 
arazi aracı kiralama hizmet alımı sözleĢmesinin 31.12.2015 tarihinde sona ereceği 
dikkate alınarak, yapılacak araç taleplerinin Temmuz 2015 sonunda ihaleye 
çıkılabilecek Ģekilde Ġhale birimine ulaĢtırılması gerektiği ilgili birimlere bildirilmiĢtir.  

Ancak, ihaleye çıkılabilmesi için ihale öncesinde hazırlanması gereken, 
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sahip planlama çalıĢmalarının, ileride atıl duruma düĢmemesi, bu durumun da milli 
ekonomi yönünden negatif sonuçlar doğurmamasını teminen, TeĢebbüs ve Türkiye‟nin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekçi olarak hazırlanması hususunda gerekli 
özenin gösterilmesi önerilir.  

Araç kiralama hizmet alımının, ihale öncesinde tamamlanması gereken 
yaklaĢık maliyet, teknik Ģartname ile yeterli ödenek durumunu gösteren 
belgelerin zamanında hazırlanmaması sonucunda temel ihale usulleri yerine 
mevzuata aykırı olarak pazarlık usulü ihaleler ile tedarik edilmesi: 

Kurumun 2016 yılında yapmıĢ olduğu Araç Kiralama Hizmet Alımı iĢleri 
incelendiğinde aĢağıda tablo halinde verilen bilgilere ulaĢılmıĢtır. 

Araç Kiralama Ġhaleleri 
 Ġlan Tarihi Ġhale Tarihi 

2 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/F) – Arazi (Pickup) Ġlansız 18.12.2015 

Araç Kiralama Hizmet Alımı 1. Ġhale – (Binek + Arazi 

(Suv)) (Ġhale Ġptal) 
16.12.2015 15.01.2016 

3 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/B) – Arazi 

(Pickup) (Ġhale Ġptal) 
Ġlansız 17.02.2016 

4 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/F) – Arazi (Pickup) Ġlansız 26.02.2016 

Araç Kiralama Hizmet Alımı 2. Ġhale (2. Kısım - Binek 

Araç) 
14.03.2016 12.04.2016 

Araç Kiralama Hizmet Alımı 2. Ġhale (1. Kısım - Arazi 

(Suv)) (Ġhale Ġptal) 
14.03.2016 12.04.2016 

4 Aylık Araç Kiralama Hizmet Alımı (21/B) – Arazi 

(Pickup) 
Ġlansız 16.06.2016 

Arazi Aracı Kiralama Hizmet Alımı  - Arazi (Suv) (Ġhale 

Ġptal) 
04.07.2016 02.08.2016 

Arazi Aracı Kiralama Hizmeti Almı - Arazi (Suv) 29.08.2016 28.09.2016 

Yukarıda verilen tabloda belirtilen 2 ay, 3 ay ve 4 ay süreli araç kiralama 
hizmet alımı ihaleleri Pazarlık usulü ile yapılmıĢtır.   

TeĢebbüsce, 08.06.2015 tarih ve 29875 sayılı yazı ile; boru hattı Ģantiyelerinde 
ve sahadaki projelerde kullanılmak üzere ilgili ünitelerin talebi doğrultusunda; mevcut 
arazi aracı kiralama hizmet alımı sözleĢmesinin 31.12.2015 tarihinde sona ereceği 
dikkate alınarak, yapılacak araç taleplerinin Temmuz 2015 sonunda ihaleye 
çıkılabilecek Ģekilde Ġhale birimine ulaĢtırılması gerektiği ilgili birimlere bildirilmiĢtir.  

Ancak, ihaleye çıkılabilmesi için ihale öncesinde hazırlanması gereken, 

 

 
 

 

yaklaĢık maliyet ve teknik Ģartname dokümanları ile yeterli ödenek durumunun ilgili 
üniteler tarafından 20.11.2015 tarihine kadar netleĢtirilmemesi ve mevcut hizmet 
alımının 31.12.2015‟te sona erecek ve açık ihale sürecinin takribi 90 gün gerektirmesi 
nedeniyle 01.01.2016 tarihine kadar yetiĢemeyeceği nedenlerinden dolayı, ihtiyaç 
4734 sayılı kamu Ġhale Kanunun 21/f maddesi hükümleri çerçevesinde (eĢik değer 
altında kalacak Ģekilde) 18.12.2015 tarihinde yapılan ihale ile 2 ay için pazarlık usulü 
ile temin edildiği,  

Söz konusu ihaleden sonra, 17.02.2016 (iptal edildi), 26.02.2016 ve 16.06.2016 
tarihlerinde olmak üzere 3 kez,  4734 sayılı kamu Ġhale Kanunun 21/b maddesi 
hükümleri çerçevesinde sıra ile 3 aylık, 4 aylık ve 4 aylık olmak üzere; ünitelerin 
yoğun iĢ programı sebebiyle yürütülmekte olan projelerin saha çalıĢmalarında 
aksamalar yaĢanmaması için mevzuattaki süreler de dikkate alınarak araç kiralama 
hizmetinin kesintisiz temini için 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 21 inci 
maddesinin (b) bendindeki “Ġdare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” 
kapsamında değerlendirilerek pazarlık usulü ihale ile hizmet alımının sağlandığı, 

belirlenmiĢtir.  
TeĢebbüsün ihtiyaç duyduğu 2018 yılı sonuna kadarki dönemi kapsayan araç 

kiralama hizmet alımı, açık ihale ile 28.09.2016 tarihli ihale ile yapılabilmiĢtir. 
Kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım 

ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği Ģekilde tespiti; BaĢbakan 
Yardımcılığı (Hazine MüsteĢarlığı)'nın 18/9/2015 tarihli ve 28422 sayılı yazısı 
üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu'nca 12.10.2015 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 12.10.2015 Tarihli ve 
2015/8196 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın “Ġhale yoluyla hizmet alımı” baĢlığı 
altında yer alan: 12 nci maddenin (2) nolu bendinde: “Kamu teĢebbüsleri, maliyetlerin 
düĢürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla, Program kapsamında iĢletme 
bütçelerini 2016-2018 dönemini kapsayacak Ģekilde yaparak hizmet alımlarına 
çıkabilirler.” hükmü yer almaktadır. 

Bununla birlikte, 04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 20 nci maddesinde: “Madde 20- Süreklilik arz eden mal 
ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini,  

20.1) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda 
gerçekleĢtirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl 
sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiĢtir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi 
ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda 
gerçekleĢtirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden 
çıkılabilmesine imkan tanınmıĢtır.” ifadesi yer almıĢtır. 

Buna karĢın; Kurum tarafından 01.01.2016-31.12.2018 dönemlerinde (36 ay) 
yapılmasına ihtiyaç duyulan araç kiralama hizmet alımı ihalesi öncesinde ilgili 
birimlerce zamanında tamamlanmayan ihale öncesi çalıĢmaları sonucunda; 

1)2016 yılında 4734 sayılı Kanunun 21/f hizmet alımı için belirlenen EĢik 
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değerin altında kalacak Ģekilde 2 aylık süre için ihale edilmiĢ, bu durum yürürlükte 
olan mevzuat çerçevesinde aĢağıda değerlendirilmiĢtir.    

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun: 
Temel Ġlkeler baĢlıklı 5 inci maddesinde:  
“Ġdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eĢit 

muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve 
zamanında karĢılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludur. 

EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım 
iĢleri kısımlara bölünemez. 

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında 
ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir.” hükümleri yer almaktadır.  

Kamu Ġhale Kanunu‟na göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel 
usuldür. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Bu 
nedenle, yaklaĢık maliyetleri, Kanunun 21 (f) maddesi için öngörülen parasal limitleri 
aĢan hizmet alımlarının açık ihale usulü ile yapılması zorunludur. Açık ihale usulü ile 
temini gereken ihtiyaçların parçalara bölünmek suretiyle pazarlık ya da doğrudan 
temin yöntemiyle satın alınması, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun temel ilkelerine 
aykırılık teĢkil etmektedir.  

Kamu Ġhale Kanunu genel ilkelerine uygun hareket edilmesi; 36 aylık araç 
kiralama hizmet alımı iĢinin eĢik değerler altında kalmasına yönelik 2 aylık kısmı için 
pazarlık usulü ihaleye çıkılmaması gerekmektedir.  

2) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “Ġdare 
tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek pazarlık 
usulü ihale ile hizmet alımı ihaleleri yapılmıĢtır. 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda: “Pazarlık usulü” baĢlığı altında: “Madde 
21- AĢağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 

 b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve 
beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması 
üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. 

Ġhale öncesinde hazırlanması gereken yaklaĢık maliyet çalıĢmaları, teknik 
Ģartname ile ödenek durumu gibi hususların ilgili birimlerce zamanında 
hazırlanmamasının sonucu olarak açık ihale için yeterli sürenin kalmaması durumunun 
“Ġdare tarafından önceden öngörülemeyen durum” olarak addedilerek, 4734 sayılı 
kanunun 21/b bendi hükümleri kapsamında ihaleye çıkılamayacağı, temel ihale 
usulleri ile ihaleye çıkılmasının gerektiği değerlendirilmektedir. 

Süreklilik arz eden ihtiyaçların ihale yolu ile teminine yönelik ihale öncesinde 
hazırlanması gereken çalıĢmaların zamanında tamamlanarak, tabi olunan mevzuat 
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hükümleri çerçevesinde temel ihale usulleri ile ihalelerin yapılması hususunda özen 
gösterilmesi önerilir.   

2-Yıllık Programlarda Yer Alan Politika Öncelikleri ve Tedbirler: 
17.10.2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmi Gazete‟de Yayımlanan 12.10.2015 

Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki “2016 Yılı Programı”nda “Enerji” 
baĢlığı altında ilgili politika ve tedbirleri arasında sorumlu ve iĢbirliği yapılacak 
kuruluĢlar arasında BOTAġ‟ın da bulunduğu öncelikler ve tedbirler aĢağıda yer 
almıĢtır.  

Tedbir 372, “Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi yürütülecektir..” 
Ģeklindedir. Bu tedbir için ETKB sorumlu kuruluĢ olarak, iĢbirliği yapılacak kuruluĢlar 
olarak ise Kalkınma Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, EPDK ve BOTAġ belirlenmiĢtir. 

2016 Yılı Programında Tedbir 372 için yapılacak iĢlem ve açıklama olarak 
“Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesinin yapımına devam edilecektir.” denilmiĢtir. 

BOTAġ‟ın 2016 sonu itibarıyla söz konusu tedbire yönelik ETKB‟na bildirmiĢ 
olduğu görüĢ; ““Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi” Yüksek Planlama 
Kurulu‟nun (YPK) 16/12/2016 tarihli ve 2016/43 no.lu Kararı ile revize edilmiĢ ve 1 
milyar Sm3 çalıĢma gazı kapasitesi 5 milyar Sm3‟e, bitiĢ yılı  
2023‟e, 40 milyon Sm3/gün olan geri üretim kapasitesi ise 80 milyon Sm3/gün‟e 
çıkarılmıĢtır. Proje kapsamında 2017 yılında 250 milyon, 2018 yılında 500 milyon, 
2020 yılında 1,75 milyar, 2021 yılında 3 milyar ve 2023  
yılında 5 milyar Sm3 çalıĢma gazı kapasitesine ulaĢılması öngörülmektedir.” 
Ģeklindedir. 
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V. BĠLANÇO 
BOTAġ Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.‟nin 2016 yılı bilançosu ve 

6.935.301.417,60 TL dönem net karı ile kapanan gelir tablosu, Yönetim Kurulu‟nun 
19.04.2017 tarih ve 2017/15-78 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. 

Mevcut uygulamada ġirket muhasebe iĢlemlerini,  Vergi Usul Kanunu (VUK) 
hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiĢ 26.12.1992 tarih ve 
21447 sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanan 1 sıra No.lu “Muhasebe Sistemi 
Uygulama Genel Tebliği (MSUGT)” ve bu tebliğlere ek olarak yayımlanan tebliğler 
ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup, incelemeler de söz konusu tebliğler uyarınca 
hazırlanan bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmıĢtır. 

ġirketin muhasebe iĢlemleri Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından 
yürütülmektedir.  Muhasebe servisinde, ġirket Merkezi ile Doğal Gaz ĠĢletmeleri ve 
Piyasa ĠĢlemleri Bölge Müdürlüğü, Ceyhan Bölge Müdürlüğü, Dörtyol ĠĢletmesi, LNG 
ĠĢletmesi ile BTC Ham Petrol Boru Hattı Projesi Direktörlüğü ve ADK (AtanmıĢ 
Devlet KuruluĢu) ve TANAP AHK Direktörlüğü bilançoları birleĢtirilmek suretiyle 
füzyon bilanço düzenlenmektedir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci maddesi'nde  anonim Ģirketlerin  
finansal tablolarının, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
tarafından yayımlanan uluslararası denetim standartları ile uyumlu olarak, bağımsız 
denetçi tarafından Türkiye Denetim Standartları'na göre denetleneceği düzenlemesi 
yapılmıĢtır. Bağımsız denetime tabi olacak Ģirketleri belirleme yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilmiĢtir. ġirket finansal raporlarının 1.1.2015 tarihinden itibaren bağımsız 
denetime tabi olması zorunlu hale getirilmiĢtir. Bağımsız denetime sunulacak finansal 
raporların  VUK hükümleri veya Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri 
uyarınca hazırlanması ġirketin  tercihine bırakılmıĢtır. ġirketin 2016 yılı Finansal 
tabloları (VUK hükümlerine  göre hazırlanan) bağımsız denetime tabi tutulmuĢtur. 
ġirketin cari yıl bilanço ve dipnotlarına (Ek;12-12 c) Rapor ekleri arasında yer 
verilmiĢtir.  

-Aktif 
ġirket‟in 2016 yılı bilançosunda aktif değerleri oluĢturan hesaplar, geçen yıl 

rakamları ile birlikte karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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Tablo 36:Aktif Hesaplar  

AKTĠF ( VARLIKLAR ) 
Önceki Dönem  Cari Dönem   Fark  31.12.2015 31.12.2016 

 Bin TL  Top. %  Bin TL  Top. %  Bin TL  
            
I- DÖNEN VARLIKLAR           
    A- Hazır Değerler   1.177.449           5,8    2.819.363         10,3   1.641.914  
    B- Menkul Kıymetler               26           0,0                77           0,0               51  
    C- Ticari Alacaklar   6.790.472         33,4    6.401.034         23,3    (389.438) 
    D- Diğer Alacaklar      730.849           3,6    1.450.968           5,3      720.119  
    E- Stoklar   1.828.240          9,0    1.133.151           4,1    (695.089) 
    F- Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Mal.      124.265           0,6       126.448           0,5          2.182  
    G- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir Tah.        32.866           0,2         37.477           0,1          4.610  
    H- Diğer Dönen Varlıklar      618.588           3,0              763           0,0    (617.826) 
            

DÖNEN VARLIK TOPLAMI 11.302.757        55,6  11.969.280        43,6      666.523  
            
II- DURAN VARLIKLAR           
    A- Ticari Alacaklar          1.021           0,0           1.155           0,0             134  
    B- Diğer Alacaklar      426.518           2,1    1.426.969           5,2   1.000.451  
    C- Mali Duran Varlıklar   4.092.323         20,1    5.425.443         19,8   1.333.120  
    D- Maddi Duran Varlıklar   4.484.810         22,1    8.563.049         31,2   4.078.239  
    E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar          4.471           0,0           3.944           0,0           (527) 

    F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar                -                 
-                   -    

             
-                    -    

    G- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah.             149           0,0         72.224           0,3        72.075  
    H- Diğer Duran Varlıklar             109           0,0              109           0,0                  -    
            

DURAN VARLIK TOPLAMI 9.009.401        44,4  15.492.892        56,4   6.483.491  
VARLIKLAR TOPLAMI 20.312.158      100,0  27.462.172      100,0   7.150.014  

         Nazım Hesaplar 3.620.924   2.361.016   (1.259.908) 

ġirket‟in 2016 yılsonu aktif değerleri geçen yıla göre %35,2 oranında artıĢ 
göstermiĢtir.  

I-Dönen varlıklar: 
Geçen yıla göre %5,90 oranında artıĢ gösteren dönen varlıklar, hesap grupları 

itibarıyla aĢağıda incelenmiĢtir.  
A-Hazır değerler : 
Bu hesapta yer alan 2.819.363 bin TL‟nin, 

2.819.337 bin TL‟si banka mevcudunu, 
9 “     “ kasa mevcudunu, 

17 “     “ diğer hazır değerleri, 

2.819.363  
göstermektedir. 
 

Kasa mevcudunda yer alan 9,4 bin TL'nin; 8,5 bin TL‟si Petrol ĠĢletmeleri 
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Bölge Müdürlüğü, 0,8 bin TL‟si Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü kasa 
mevcuduna aittir.  

2016 yılsonu bakiyesi 2.819.337 bin TL olan bankalardaki mevduatın, bankalar 
itibarıyla dağılımı, geçen yıl değerleriyle karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Tablo 37:Bankalar   
 

 
2.819.336 bin TL tutarındaki bankalardaki mevduatın; 

4.471 bin TL‟si  vadesiz döviz hesaplarına, 
2.642.795 “     “ vadeli TL hesaplarına, 

1.907 “     “ vadesiz TL hesaplarına, 
170.163 “     “ vadeli döviz hesaplarına 

2.819.336  aittir.  
 

 
Vadeli döviz hesaplarında yer alan 170.163 bin TL, 
170.163 bin TL‟si Genel Müdürlük Merkezinin kamu bankalarındaki 

ABD Doları hesaplarının dönem sonu karĢılığını, (1 
ABD Doları = 3,5192 TL) 

   ABD Doları 
  Vakıfbank 89.206.860,62 
  T.C.Ziraat Bankası  68.751.054,07 
  T. Halk Bankası 12.205.112,78 
   170.163.027,47 

Vadesiz döviz hesaplarında yer alan 4.471 bin TL ise, 
4.471 bin TL‟si Genel Müdürlük Merkezinin kamu bankalarındaki 

Bankanın unvanı 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
-Yurt Ġçi Bankalar       
 a)Kamu Bankaları       
      T.Vakıflar Bankası 834.262 1.533.409 699.146 
      T.C.Ziraat Bankası  325.812 547.848 222.036 
      T. Halk Bankası  17.277 738.044 720.767 

Toplam (a) 1.177.351 2.819.301 1.641.949 
b)Özel bankalar:      
      T.ĠĢ bankası 63 35 (28) 

Toplam (b) 63 35 (28) 
Toplam (1) 1.177.414 2.819.336 1.641.921 

2-YurtdıĢı bankalar       
Toplam (2)    

                    Genel toplam  1.177.414 2.819.336 1.641.921 
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vadesiz döviz hesaplarının dönem sonu karĢılığını; 
(1 ABD Doları = 3,5192 TL) 1 Euro=3.7099,           
1 Sterlin=4.3189 TL) 

  Vakıfbank (Dolar)                                 4.464.134,72 
  Vakıfbank (Sterlin)              782,20 
  Vakıfbank (Euro)            5.755,06                                      
   4.470.671,98 

  göstermektedir  
 
ġirket‟in dönem sonu itibarıyla, bankalarda yer alan döviz bazındaki 

mevduatları, 08.02.2017 tarih ve 29973 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 477 sayılı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen kurlara göre değerlemeye tabi 
tutulmuĢtur. 

ġirket, kamu bankalarındaki mevcut mevduatının ihtiyaç dıĢı kısmını günlük 
ters repo olarak değerlendirmektedir. 

Diğer hazır değerlerde yer alan 17 bin TL‟nin tamamı Petrol ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğünün, Dörtyol ĠĢletmesi ve Ceyhan ĠĢletmesi lokal ve misafirhanelerinde 
kullanılan post cihazlarının dönem sonu kalanını göstermektedir. 

Kredi kartı slipleri müteakip ayda tahsil edilmektedir. 
B-Menkul Kıymetler: 
Bu hesapta yer alan 77 bin TL, BTC Proje direktörlüğü hesaplarında tutulan 1. 

para piyasası fonun dönem sonu tutarını göstermektedir. 
C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacakların ayrıntısı geçen yıl ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 
Tablo 38:Ticari Alacaklar 

Ticari alacaklar 
Önceki 
dönem 

Cari 
dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
Ca) Alıcılar 6.675.603 6.263.654 (411.949) 
Cb) Alacak senetleri      
Cc) Verilen depozito ve teminatlar 55.589 91.672 36.083 
Cd) Diğer ticari alacaklar 59.280 45.709 (13.571) 

Ce) ġüpheli ticari alacaklar 1.037.790 1.121.644 83.854 

Toplam 7.828.262 7.522.679 (305.583) 

Cf) ġüpheli ticari alacaklar karĢ. (-) 1.037.790 1.121.644 83.854 
Alacaklar net toplamı 6.790.472 6.401.034 (389.438) 
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Ca)Alıcılar: 
Geçen yıla göre %6,17 oranında azalıĢ gösteren hesap bakiyesinin ayrıntısı, 

geçen yıl rakamları ile birlikte aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
Tablo 39:Alıcılar 

Alıcılar  
Önceki 
dönem 

Cari 
dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 - Merkezi yönetim kaps.  idarelerinden 1.721 1.679 (42) 
 - Mahalli idareler 906.199 1.078.938 172.738 
 - Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 467.881 124.531 (343.350) 
 - Gerçek ve tüzel kiĢilerden 4.279.065 3.616.066 (662.999) 
 - Bağlı Ģirketlerden  15.001 1.295 (13.009) 
 - Yurt dıĢından alacaklar 1.005.736 1.440.543 434.807 
-Yurt Ġçi ĠĢtiraklerden Alacaklar 697 601 (96) 

Toplam 6.675.604 6.263.653 (411.951) 

 
-Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.679 bin TL‟nin, 1.306 bin TL‟si Erciyes Üniversitesinin 

367 bin TL‟si Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesinin Aralık 2016 ayı doğal gaz bedeli 
borcu olup, müteakip ayda tahsil edilmektedir. Yine bu hesapta yer alan 6 Bin TL ise 
Ceyhan Bölge Müdürlüğü‟nün Ceyhan Ġlçe Jandarma Komutanlığından alacağıdır.  

- Mahalli idarelerden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.078.938 bin TL‟nin 1.078.935 bin TL‟si Ġstanbul Gaz 

Dağıtım San. ve Tic. Aġ‟ye doğal gaz satıĢlarından doğan alacağı,  3 bin TL‟si ise T.C 
Kırıkhan Belediyesinden olan alacağı göstermektedir.  

- Kamu iktisadi teĢebbüslerinden alacaklar: 
ġirketin 2016 yıl sonu itibarıyla bu hesapta yer alan 124.531 bin TL tutarındaki 

alacaklarının, 123.317 bin TL‟si Genel Müdürlük merkezinin, 1,2 bin TL‟si de 
iĢletmelerin kayıtlarında yer almaktadır.  

Genel Müdürlük merkezi kayıtlarında yer alan 123.317 bin TL‟nin;  
36.735 bin TL‟si EÜAġ Ambarlı‟dan, 
21.412 “       “ EÜAġ Ovaakça‟dan, 

83 “      “ D.H.M.Ġ Bursa YeniĢehir Havalimanından, 
15.446 “      “ Eti Maden ĠĢletmeleri Kırka ve Emet ĠĢletmelerinden, 
49.641 “       “ T.ġeker Fabrikaları A.ġ‟ye ait Ereğli,Malatya,KırĢehir, 

Çorum, EskiĢehir, Burdur, Erzurum, Turhal 
ġeker,Ankara ve Ağrı Fabrikalarından, 

123.317  gaz bedelinden doğan alacakları göstermektedir. 
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Ca)Alıcılar: 
Geçen yıla göre %6,17 oranında azalıĢ gösteren hesap bakiyesinin ayrıntısı, 

geçen yıl rakamları ile birlikte aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
Tablo 39:Alıcılar 

Alıcılar  
Önceki 
dönem 

Cari 
dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 - Merkezi yönetim kaps.  idarelerinden 1.721 1.679 (42) 
 - Mahalli idareler 906.199 1.078.938 172.738 
 - Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 467.881 124.531 (343.350) 
 - Gerçek ve tüzel kiĢilerden 4.279.065 3.616.066 (662.999) 
 - Bağlı Ģirketlerden  15.001 1.295 (13.009) 
 - Yurt dıĢından alacaklar 1.005.736 1.440.543 434.807 
-Yurt Ġçi ĠĢtiraklerden Alacaklar 697 601 (96) 

Toplam 6.675.604 6.263.653 (411.951) 

 
-Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.679 bin TL‟nin, 1.306 bin TL‟si Erciyes Üniversitesinin 

367 bin TL‟si Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesinin Aralık 2016 ayı doğal gaz bedeli 
borcu olup, müteakip ayda tahsil edilmektedir. Yine bu hesapta yer alan 6 Bin TL ise 
Ceyhan Bölge Müdürlüğü‟nün Ceyhan Ġlçe Jandarma Komutanlığından alacağıdır.  

- Mahalli idarelerden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.078.938 bin TL‟nin 1.078.935 bin TL‟si Ġstanbul Gaz 

Dağıtım San. ve Tic. Aġ‟ye doğal gaz satıĢlarından doğan alacağı,  3 bin TL‟si ise T.C 
Kırıkhan Belediyesinden olan alacağı göstermektedir.  

- Kamu iktisadi teĢebbüslerinden alacaklar: 
ġirketin 2016 yıl sonu itibarıyla bu hesapta yer alan 124.531 bin TL tutarındaki 

alacaklarının, 123.317 bin TL‟si Genel Müdürlük merkezinin, 1,2 bin TL‟si de 
iĢletmelerin kayıtlarında yer almaktadır.  

Genel Müdürlük merkezi kayıtlarında yer alan 123.317 bin TL‟nin;  
36.735 bin TL‟si EÜAġ Ambarlı‟dan, 
21.412 “       “ EÜAġ Ovaakça‟dan, 

83 “      “ D.H.M.Ġ Bursa YeniĢehir Havalimanından, 
15.446 “      “ Eti Maden ĠĢletmeleri Kırka ve Emet ĠĢletmelerinden, 
49.641 “       “ T.ġeker Fabrikaları A.ġ‟ye ait Ereğli,Malatya,KırĢehir, 

Çorum, EskiĢehir, Burdur, Erzurum, Turhal 
ġeker,Ankara ve Ağrı Fabrikalarından, 

123.317  gaz bedelinden doğan alacakları göstermektedir. 

 

 

 
 

ĠĢletmelerin kayıtlarında görülen 1.214 bin TL‟nin tamamı da Dörtyol 
ĠĢletmesinin Türkiye Petrolleri Aġ‟den ham petrol nakli nedeniyle doğan  alacaklarını 
göstermekte olup; 

11 bin TL‟si T.P Petrol Dağıtım Aġ.‟den, 
1.203 “       “ TPAO‟dan, 
1.214  Olan alacaklara aittir. 

 
Alacaklar süresi içinde tahsil edilmeğe çalıĢılmakla birlikte, süresinde tahsil 

edilemeyen alacaklara da 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammı 
uygulanmaktadır. 

-Bağlı Ģirketlerden alacaklar:  
Bu hesapta görülen 1.295 bin TL‟nin, tamamı, sermayesinin %99,99‟una 

BOTAġ‟ın sahip olduğu, merkezi yurt dıĢında bulunan ve BTC Ham Petrol Boru 
Hattını iĢleten BOTAġ- Ġnternational Ltd. ġti.‟den (BIL) 2016 Aralık ayı doğal gaz 
bedeli alacağı olup, tahsilinde gecikme yaĢanırsa diğer alacaklarda olduğu gibi 
müteakip yılda “127-Diğer Ticari Alacaklar” hesabının “Vadesi GeçmiĢ Doğal Gaz 
Alacakları” hesabına aktarılmaktadır. 

-ĠĢtiraklerden  alacaklar:  
Bu hesapta bulunan 601 bin TL‟nin tamamı 2016 yılı sonu itibarıyla TANAP 

KamulaĢtırma Direktörlüğünün, ĠĢtirak olan TANAP Ġletim A.ġ‟den kamulaĢtırma 
hizmet alacağını göstermektedir. 

-Gerçek ve tüzel kiĢilerden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 3.616.066 bin TL‟nin, 3.083.146 bin TL‟si genel müdürlük 

merkezinin, 2.581.641 bin TL‟si de iĢletmelerin çeĢitli kiĢi ve kuruluĢlardan olan ticari 
alacaklarına ait olup söz konusu tutarın: 

3.083.146 bin TL‟si Genel müdürlük merkezinin doğal gaz bedelinden,  

4.964 “       “ Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ham petrol nakil 
bedelinden, 

17 “       “ Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü diğer hizmet 
satıĢlarından kaynaklı alacaklarını, 

523.771 “       “ Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğünün doğal gaz 
bedelinden, 

1.675 “       “ Petrol iĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ve LNG ĠĢletme 
Müdürlüğünün liman hizmetlerinden, 

2.494   “       “ Dörtyol ĠĢletmeleri Müdürlüğü ham petrol nakil 
bedelinden, doğan alacaklarnı göstermektedir. 

3.616.066     
Bu alacaklarının büyük bir bölümü müteakip ayda tahsil edilmekle birlikte, 

süresinde tahsil edilemeyenlere de KuruluĢ tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında 
gecikme zammı uygulanmaktadır.   
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- Yurt dıĢından alacaklar: 
Yurt dıĢından alacaklar hesabında yer alan 1.440.543 bin TL‟nin; 

1.383.820 bin 
TL‟si 

Ceyhan ĠĢletmesinin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 
taĢıma bedeli olarak Irak‟tan olan alacağını, 

54.823 “     “ Genel Müdürlük merkezinin Yunanistan‟ın DEPA SA 
firmasına Kasım 2016 sonunda kesilen 8.229.638,81 
ABD Doları  fatura karĢılığını (1$=3.5157 TL) 

1.900 “     “ LNG ĠĢletmesinin, Nigeria LNG Ltd. ve Sonatrach 
firmalarından liman hizmetlerinden olan alacağını, 

1.440.543  göstermektedir.  
     

BOTAġ, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması 
kapsamında petrol taĢıma faaliyeti yürütmektedir.  

Ayrıca söz konusu anlaĢmaya ek olarak yapılan ve 05.05.1986 tarih ve 19008 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan anlaĢma ile; Irak tarafı bir takvim yılı içinde asgari 
35 milyon metrik ton ham petrol sevk etmeyi taahhüt ederek Türk tarafına bir takvim 
yılı içinde ödenecek taĢıma ücretleri garanti etmiĢ olup, bu ücretin asgari taĢıma 
miktarı için ödenecek toplam ücretten az olmayacağı belirtilmiĢtir. Dolayısıyla 
BOTAġ,  anlaĢma hükümleri kapsamında taĢıma bedeli ve 35 milyon metrik tona 
kadar taĢınmayan bedeller için fatura düzenlemekte ve gelir tahakkuk kaydı 
gerçekleĢtirmektedir.  

Irak Cumhuriyeti Devleti tarafından 23.05.2014 tarihinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAġ'a karĢı “1973 tarihli Ham Petrol Boru Hattı 
Anlaşması ile 1946 tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşmasının İhlal Edildiği” 
iddiasıyla Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı nezdinde dava açılmıĢtır. 
Söz konusu davaya cevap dilekçesi ile 03.09.2014 tarihinde ETKB tarafından Irak'ın 
ITP AnlaĢmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan 
BOTAġ alacağının tahsili talebi ve “ICC Arbitration 20273/AGF/ZF” dava numarası 
ile karĢı dava açılmıĢtır. 

   ITP hattı petrol taĢıma hizmetleri karĢılığında gelir kaydedilen ancak tahsil 
edilemeyen tutarlar içerisinde yer alan, yukarıda ifade edilen alacak davasına dahil 
edilmiĢ ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi çerçevesinde “Ģüpheli 
hale gelen ticari alacak” Ģeklinde değerlendirilen alacaklar kapsamında; 23.02.2016 
tarih 2016/07-49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 03.09.2014 dava tarihine kadar 
Ticari Alacaklar Hesabına tahakkuk kaydı yapılmıĢ olan (203.721.552,88 ABD Doları 
karĢılığı) 592.340.787,15 TL için 2015 yılı hesap döneminde karĢılık ayrılmıĢtır. 

Ancak ETKB tarafından açılmıĢ olan dava tarihi sonrasında da yukarıda ifade 
edilen uluslararası sözleĢmede yer alan, fiilen taĢınmayan petrol miktarını ifade eden; 
minimum taĢıma taahhüt miktarı karĢılığında alacak tahakkuk etmiĢtir.  
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- Yurt dıĢından alacaklar: 
Yurt dıĢından alacaklar hesabında yer alan 1.440.543 bin TL‟nin; 

1.383.820 bin 
TL‟si 

Ceyhan ĠĢletmesinin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 
taĢıma bedeli olarak Irak‟tan olan alacağını, 

54.823 “     “ Genel Müdürlük merkezinin Yunanistan‟ın DEPA SA 
firmasına Kasım 2016 sonunda kesilen 8.229.638,81 
ABD Doları  fatura karĢılığını (1$=3.5157 TL) 

1.900 “     “ LNG ĠĢletmesinin, Nigeria LNG Ltd. ve Sonatrach 
firmalarından liman hizmetlerinden olan alacağını, 

1.440.543  göstermektedir.  
     

BOTAġ, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 27.08.1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması 
kapsamında petrol taĢıma faaliyeti yürütmektedir.  

Ayrıca söz konusu anlaĢmaya ek olarak yapılan ve 05.05.1986 tarih ve 19008 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan anlaĢma ile; Irak tarafı bir takvim yılı içinde asgari 
35 milyon metrik ton ham petrol sevk etmeyi taahhüt ederek Türk tarafına bir takvim 
yılı içinde ödenecek taĢıma ücretleri garanti etmiĢ olup, bu ücretin asgari taĢıma 
miktarı için ödenecek toplam ücretten az olmayacağı belirtilmiĢtir. Dolayısıyla 
BOTAġ,  anlaĢma hükümleri kapsamında taĢıma bedeli ve 35 milyon metrik tona 
kadar taĢınmayan bedeller için fatura düzenlemekte ve gelir tahakkuk kaydı 
gerçekleĢtirmektedir.  

Irak Cumhuriyeti Devleti tarafından 23.05.2014 tarihinde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ve BOTAġ'a karĢı “1973 tarihli Ham Petrol Boru Hattı 
Anlaşması ile 1946 tarihli Dostluk ve İyi Komşuluk Anlaşmasının İhlal Edildiği” 
iddiasıyla Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı nezdinde dava açılmıĢtır. 
Söz konusu davaya cevap dilekçesi ile 03.09.2014 tarihinde ETKB tarafından Irak'ın 
ITP AnlaĢmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan 
BOTAġ alacağının tahsili talebi ve “ICC Arbitration 20273/AGF/ZF” dava numarası 
ile karĢı dava açılmıĢtır. 

   ITP hattı petrol taĢıma hizmetleri karĢılığında gelir kaydedilen ancak tahsil 
edilemeyen tutarlar içerisinde yer alan, yukarıda ifade edilen alacak davasına dahil 
edilmiĢ ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi çerçevesinde “Ģüpheli 
hale gelen ticari alacak” Ģeklinde değerlendirilen alacaklar kapsamında; 23.02.2016 
tarih 2016/07-49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 03.09.2014 dava tarihine kadar 
Ticari Alacaklar Hesabına tahakkuk kaydı yapılmıĢ olan (203.721.552,88 ABD Doları 
karĢılığı) 592.340.787,15 TL için 2015 yılı hesap döneminde karĢılık ayrılmıĢtır. 

Ancak ETKB tarafından açılmıĢ olan dava tarihi sonrasında da yukarıda ifade 
edilen uluslararası sözleĢmede yer alan, fiilen taĢınmayan petrol miktarını ifade eden; 
minimum taĢıma taahhüt miktarı karĢılığında alacak tahakkuk etmiĢtir.  

 

 
 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesi; 
"Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak 

şartıyla; 
1. (Değişik : 1/5/1981 - 2455/3 md.) Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 

2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu 
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük 
alacaklar; 

Şüpheli alacak sayılır. 

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre 
pasifte karşılık ayrılabilir. 

Bu karĢılığın hangi alacaklara ait olduğu karĢılık hesabında gösterilir. Teminatlı 
alacaklarda bu karĢılık teminattangeri kalan miktara inhisar eder. 

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde 
kar-zarar hesabına intikal ettirilir.” hükmünü içermektedir. BOTAġ, takip eden 
dönemlerde de tahsil edilemeyen alacaklarını gelir kaydetmiĢ ancak mezkur davaya 
konu edememiĢ olması neticesinde karĢılık ayıramamıĢ ve söz konusu gelir üzerinden 
Kurumlar Vergisi ödemek durumunda kalmıĢtır. 

AĢağıda 2016 yılı sonu itibarıyla tahakkuk eden ancak 2014 yılından beri tahsil 
edilemeyen, SOMO ve TEC-TPIC üzerinden ITP hattı petrol taĢıma hizmet gelirleri 
yer almaktadır. 

(BĠN TL)                2014                2015            2016 TOP. BAKĠYE 

TPIC-TEC               81.275  443.142  857.187 1.381.605  

SOMO      946.262*  8.187  429.369 1.383.820  

TOPLAM 1.027.538  451.329  1.286.557  2.765.425  

*Somo‟ya ait 2014 yılı dönem sonu bakiyesini gösterir, geçmiĢ yıllardan gelen tutarlar içerisinde yer almaktadır. 
2015 yılında ise 592,3 milyon TL Ģüpheli alacak karĢılığının ayrılması sonrası eklenen tutarı ifade edilmektedir. 
**TEC- TPIC‟den olan alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabında takip edilmektedir ve tahsil 
edilemeyen tutarlar bugüne kadar ticari alacak karĢılığına konu edilmemiĢtir. 
 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere BOTAġ, 2016 yılı sonunda ITP hattı 
kapsamında vermiĢ olduğu hizmetler neticesinde 2,8 milyar TL gelir tahakkuk kaydı 
gerçekleĢtirmiĢ ancak söz konusu tutarı tahsil edememiĢ ayrıca yıllar itibarıyla  %20 
„si oranında Kurumlar Vergisi ödemesi gerçekleĢtirmiĢtir. 

KuruluĢun yukarıda detayları ifade edilen tahsil edemediği alacakları için 
katlanmak durumunda kaldığı ilave vergi yükünün ortadan kaldırılması önem arz 
etmektedir.  Bu kapsamda Maliye Bakanlığı nezdinde giriĢimlerde bulunulularak “ 
Kamu pay sahipliği oranı %51’in üzerinde olan şirketlerin, uluslararası sözleşmelere 
dayalı ticari nitelikteki yurtdışı alacaklarının tahsil edilememesi durumunda ve VUK 
hükümleri kapsamında karşılık ayrılamaması halinde dahi tahsil edilinceye kadar 
Kurumlar Vergisi matrahından istisna tutulması “ Ģeklinde bir düzenleme getirilmesi 
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talep edilmiĢ, henüz bir sonuç alınamamıĢtır. 
Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması kapsamında petrol taĢıma faaliyeti sonucu  

Irak Hükümetinden olan ve 2016 yıl sonu itibarıyla 2,8 milyar TL‟ye ulaĢan alacağın 
tahsili amacıyla, tahkim davası açma dahil, gerekli giriĢimlerde bulunulması, tahsil 
edilemeyen alacaklara karĢılık ayrılabilmesi amacıyla vergi mevzuatında değiĢiklik 
yapılmasını teminen baĢlatılan çalıĢmalara ilgili merciler nezdinde devam edilmesi 
önerilir.  

Genel Müdürlük merkezinin Yunanistan‟ın DEPA SA firmasından olan 
alacakları ve LNG ĠĢletme Müdürlüğünün Nigeria LNG Ltd. ve Sonatrach 
firmalarından olan alacakları müteakip aylarda tahsil edilmektedir.  

Cb) Alacak Senetleri: 
Bu hesap yıl sonu bakiye vermemiĢtir.  
Cc- Verilen depozito ve teminatlar: 
Bu hesapta yer alan 91.672 bin TL‟nin, 

87.909 bin 
TL‟si 

LNG ĠĢletmesinin Nijerya ve Cezayir‟den ithal olunan 
LNG kargoları için, kesin fatura tutarı belli oluncaya kadar 
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğüne ve Aliağa Gümrük 
Müdürlüğüne KDV için yatırılan teminat tutarına, 

619 “    “ Ceyhan ĠĢletmesi tarafından çeĢitli firmalara mal ve 
hizmet alımları nedeniyle verilen teminatlara, 

2.620 “    “ Genel Müdürlük merkezi kayıtlarında yer alan ve dava 
konusu iĢlemler nedeniyle mahkemelere ve icra dairelerine 
yatırılan teminatlara, 

524 “    “ Tanap A.H.K Proje Direktörlüğü tarafından çeĢitli 
firmalara mal ve hizmet alımları nedeniyle verilen 
teminatlara, 

91.672  aittir. 

Ce) Diğer ticari alacaklar: 
KuruluĢun vadesi geçmiĢ alacaklarının izlendiği bu hesabın yıl sonu bakiyesi 

45.709 bin TL olup, söz konusu tutarın; 
43.814 

 
“     “ diğer gerçek ve tüzel kiĢilerden, 

824 “     “ Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ' ye bağlı 
ġeker Fabrikalarından, 

899 “     “ ĠgdaĢ Ġstanbul gaz. Dağ.San. Ve Tic. 
A.ġ‟dan 

173 “     “ Türkiye Petrolleri A.ġ.‟den 
45.709  vadesi geçmiĢ gaz bedeli alacaklarını 

göstermektedir 

Diğer kuruluĢlardan olan vadesi geçmiĢ doğal gaz bedeli alacakları faiz 
uygulanmak suretiyle zaman zaman da hukuki yollardan tahsil edilmektedir.  
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Cc) ġüpheli Ticari Alacaklar:  
Bu hesapta yer alan; 1.121.644 bin TL tutarındaki Ģüpheli alacakların; 188.412 

bin TL‟si kanuni takipteki alacaklara, 933.232 bin TL‟si de idari takipteki yurt 
dıĢından alacaklara aittir. 

1.121.644 bin TL tutarındaki ġüpheli Ticari alacakların;  
933.232 BinTL‟si 

TL‟si 
Irak Somo Ģirketinden 

117.030 “     “ Ġstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. Aġ‟den, 
24.033 “     “ Bursa ġehir içi Doğal gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Aġ‟den, 
18.768 “     “ EskiĢehir ġehir Ġçi Doğal gaz Dağıtımı Tic. ve Taahhüt Aġ‟ den, 
6.562 “     “ Yalova Elyaf Ġplik Sanayi ve Ticaret A.ġ‟den, 
3.543 “     “ Kızılcahamam Doğal gaz Dağıtım A.ġ'den 
2.671 “     “ Kayseri Doğal gaz Dağıtım ve Pazarlama Aġ‟den, 
2.622 “     “ Aria  Tekstil Sanayi ve Tic. A.ġ.‟den 
1.915 “     “ Paksan PaketlenmiĢ KireĢ Sanayi A.ġ'den 
1.524 “     “ Çebi Elektrik Üretim Aġ‟den, 
1.414 “     “ Boz Enetrji Üretim Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟den 
1.336 “     “ Maksi Enerji Elektrik Üretim A.ġ.‟den 
1.182 “     “ Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.ġ.‟den 
1.019 “     “ Söğüt Seramik A.ġ.‟den 

607 “     “ Lifli Rulo ve Levha A.ġ.‟den 
526 “     “ GümüĢsuyu Halo ve Yer Kaplamaları San. ve Tic. A.ġ.‟den 
505 “     “ Türkmag Madencilik San. ve Tic. A.ġ.‟den 

3.155 “     “ de diğer gerçek ve tüzel kiĢilerden,  
1.121.644   olan alacakları göstermektedir. 

Geçen yıldan devreden 1.037.790 bin TL tutarındaki Ģüpheli alacaklardan yıl 
içinde 53.766 bin TL tahsilat yapılmıĢ ve 24.565 bin TL‟lik tutar da tahsil imkanı 
kalmadığından kayıtlardan çıkarılmıĢtır. Hesaba yılı içerisinde yeni giriĢ yapılmamıĢ 
olmakla beraber hesap bakiyesinde bir önceki döneme nazaran yaĢanan artıĢ; 
SOMO‟dan kaynaklı Ģüpheli alacak karĢılıklarına döviz kurunda yaĢanan artıĢ sebebi 
ile kur farkı yansıtılmasından kaynaklanmıĢ olup bu tutar 162.186 bin TL‟dir. Yıl sonu 
itibarıyla hesap bakiyesi 1.121.644 bin TL olmuĢtur.  

Irak Somo ġirketi’nden Alacak:  
Irak‟tan (SOMO ġirketi) ITP anlaĢmalarından kaynaklı (ham petrol taĢıma) 

alacaklarla ilgili olarak; 
Irak Cumhuriyeti Devleti tarafından 23.05.2014 tarihinde ETKB ile BOTAġ‟a 

karĢı, 1973 tarihli Ham Petrol Boru Hattı AnlaĢması ile 1946 tarihli Dostluk ve Ġyi 
KomĢuluk AnlaĢmasının ihlal edildiği iddialarıyla 250.238.000 ABD Dolarının tahsili 
talebiyle açılan ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Divanı nezdinde dava 
açıldığı, 

 Görülmekte olan mezkur tahkim davası kapsamında 03.09.2014 tarihinde, 
Bakanlık ve Kuruma avukatlık hizmeti sağlayan hukuk bürosu tarafından tahkim 
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dilekçesine karĢı cevap dilekçesi sunulduğu,  
Aynı dilekçe ile TC adına ETKB tarafından, Irak‟ın ITP AnlaĢmaları 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Kurum 
alacağının tahsili talebiyle karĢı dava açıldığı anlaĢılmıĢ olup, 

Tahkimin hukuki süreci denetim tarihi (Haziran/2017) itibarıyla devam 
etmektedir. 

-Ġstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.ġ’den Alacak: 
30.09.2006 tarihli 4448 no.lu 847.123,46 TL bedelli, 31.10.2006 tarihli  4997 

no.lu 160.379,79 TL bedelli, 31.12.2006 tarihli 6048 no.lu 1.401.996,46 TL bedelli,    
03.10.2007 tarihli 3988 no.lu 19.588.473,70 TL bedelli ve 13.10.2010 tarihli 829 no.lu 
95.031.936,00 TL bedelli olmak üzere toplam 117.030 bin TL gecikme zammı 
faturalarına konu alacağın her bir faturaya vade tarihinden itibaren 6183 sayılı yasada 
belirtilen oranda uygulanacak faizi ile birlikte tahsiline iliĢkin davanın, Ankara 2. 
Asliye Ticaret Mahkemesi (2009/84 Esas) tarafından 116.303.283,64 TL üzerinden 
kısmen kabulüne karar verilmiĢ, ancak anılan karar Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 
2014/4648 E., 2015/1729 K. sayılı kararı ile bozulmuĢ, bozma kararına karĢı BOTAġ 
adına karar düzeltme yoluna baĢvurulmuĢtur.Yargıtay 19. Hukuk Dairesi‟nin 
07.12.2015 tarihli 2015/9766 E. 2015/16337 sayılı kararı ile karar düzeltme istemi 
reddedilerek dosya Yerel Mahkemesine gönderilmiĢtir. Yerel Mahkeme‟nin 
16.03.2016 tarihli 2016/37 E. 2016/156 K. sayılı kararı ile Yargıtay bozma kararına 
uyularak asıl ve birleĢen davanın reddine karar verilmiĢ olup ret kararı 31.05.2016 
tarihinde BOTAġ adına temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi Yargıtay 19. Hukuk 
Dairesi‟nin 2016/19512 E. sayılı doyası üzerinden devam etmektedir.  

-Bursa ġehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret Taahhüt A.ġ.’den alacak: 
ġirketin 24.907 bin TL doğal gaz alacağına karĢı davalı Ģirket aleyhine 

7.074.148,00 TL ve 17.832.825,71 TL üzerinden takip yapılmıĢ ve icra takibine davalı 
itiraz etmiĢtir. Bunun üzerine  Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi (2005/98 E.)‟ne 
itirazın iptali davası açılmıĢ olup denetim tarihi (Haziran-2017) itibarıyla dava devam 
etmektedir. 

ġirketin doğal gaz alacağının tahsilini teminen davalı Ģirket aleyhine, 
19.02.2009 tarihli 53.835.094,78 TL‟lik ödeme emri ile takip baĢlatılmıĢtır. Davacı 
Ģirket tarafından söz konusu ödeme emrinin iptali için dava açılmıĢtır. Ankara 16. 
Ġdare Mahkemesi 2009/238 E. 2009/1337 K. sayılı kararı ile davanın reddine karar 
vermiĢtir. Mahkemenin davanın reddine iliĢkin kararı kesinleĢmiĢtir. 

-EskiĢehir Doğal Gaz Dağıtım A.ġ.’den alacak: 
ġirketin doğal gaz alacağının tahsilini teminen EskiĢehir Doğal Gaz Dağıtım 

A.ġ. aleyhine, 23.02.2009 tarihli 18.818.310,69 TL‟lik ödeme emri ile takip 
baĢlatılmıĢtır. EskiĢehir Doğal Gaz Dağıtım A.ġ. tarafından söz konusu ödeme emrinin 
iptali için dava açılmıĢtır. Ankara 6. Ġdare Mahkemesi‟nin 2009/271 E., 2010/834 K. 
sayılı kararı ile davanın kabulüne karar verilmiĢ olmakla birlikte, söz konusu karar 
BOTAġ tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay 13. Dairesi tarafından yapılan temyiz 
incelemesi neticesinde, ilk derece Mahkemesinin kararının yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiĢ, akabinde (DanıĢtay 13. Dairenin 2010/4217 E., 
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2014/3951 K. sayılı kararıyla) karar bozulmuĢtur. Bozma kararına karĢı davacı Ģirket 
tarafından karar düzeltme yoluna baĢvurulmuĢ olup söz konusu talep DanıĢtay 13. 
Daire‟nin 12.05.2016 tarih, 2015/2922 E. ve 2016/1638 K. Sayılı kararı ile 
reddedilmiĢtir. Mahkemece yeni esas alan dosya (2016/3227 E.) üzerinden yapılacak 
yargılamanın sonucu beklenmektedir. 

-Ġzmir Gaz ġehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.ġ.’den 
alacak: 

13.10.2010 tarih 1830 no.lu 2.110.628,79 TL tutarındaki gecikme zammı fatura 
bedelinin vade tarihinden itibaren 6183 sayılı yasada belirtilen oranda uygulanacak 
faizi ile birlikte tahsiline iliĢkin davanın Ankara 15. Asliye Ticaret Mahkemesi‟nce 
(2011/285 E.) kabulüne karar verilmiĢ, bu karar Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 
2014/8121 E., 2014/11790 K. sayılı kararı ile onanmıĢ, onama kararına karĢı davalı 
Ģirket tarafından karar düzeltme yoluna baĢvurulmuĢsa da Yargıtay 19. Hukuk 
Dairesinin 20.01.2015 tarihli 2014/19187 E., 2015/613 K. sayılı kararı ile karar 
düzeltme isteminin reddine karar verilmiĢtir. Bu suretle davanın kabulüne dair karar 
kesinleĢmiĢtir 

Ankara 15. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/285 E., 2013/329 K. sayılı 
kesinleĢen kararına istinaden Ankara 24. Ġcra Müdürlüğünün 2014/8108 sayılı dosyası 
ile baĢlatılan  ilamlı icra takibi neticesinde (17.09.2014 tarihinde) 3.629.192,56 TL 
tahsil edilmiĢtir. 

ġirketin doğal gaz alacağının tahsilini teminen Ġzmir Gaz ġehiriçi Doğal Gaz 
Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.ġ.aleyhine, 13.10.2008 tarih ve 862.360,40 TL 
tutarındaki ödeme emri gönderilmiĢtir. Ġzmir Gaz ġehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret 
ve Taahhüt A.ġ.tarafından söz konusu ödeme emrinin iptali için dava açılmıĢtır. 
Ankara 15. Ġdare Mahkemesi 2008/1101 E., 2009/899 K. sayılı kararı ile davanın 
kabulüne karar verilmiĢ ancak KuruluĢun temyiz baĢvurusu üzerine DanıĢtay 13. 
Dairenin 2009/5687 E., 2014/1526 K. sayılı kararı ile davacının davasının kabulüne 
dair karar bozulmuĢtur. Bozma kararına karĢı Ġzmir Gaz ġehiriçi Doğal Gaz Dağıtım 
Ticaret ve Taahhüt A.ġ.tarafından karar düzeltme yoluna da baĢvurulmuĢ ve DanıĢtay 
13. Dairenin 2014/2847 E., 2014/4335 K. sayılı kararı ile davacı Ģirketin karar 
düzeltme istemi reddedilmiĢtir. Akabinde Ankara 15. Ġdare Mahkemesinin 2015/414 
E., 2015/688 K. sayılı kararı ile bu kere davanın reddi yönünde hüküm tesis edilmiĢ ve 
bu karara karĢı davacı tarafından temyiz yoluna baĢvurulmuĢtur. Denetim tarihi 
(Haziran-2017) itibarıyla temyiz incelemesi halen devam etmektedir.   

-Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.ġ.’den alacak: 
03.10.2007 tarihli 3978 no.lu 496.915,28 TL bedelli ve 13.10.2010 tarihli 1831 

no.lu 2.173.883,00 TL bedelli gecikme zammı faturalarına konu alacağın her bir 
faturaya vade tarihinden itibaren 6183 sayılı yasada belirtilen oranda uygulanacak faizi 
ile birlikte tahsiline (24.03.2014 tarih ve 246 sayılı Olur ile ilk fatura 397,54 TL, ikinci 
fatura ise 249.485,44 TL ıslah edilmiĢtir.) iliĢkin davanın kabulüne karar verilmiĢtir. 
Karar davalı Ģirket tarafından kabul edilmiĢ olup Mahkemece 6183 sayılı Yasada 
belirtilen oran yerine avans faizine hükmedildiğinden bu yönü itibarıyla da BOTAġ 
tarafından kısmen temyiz edilmiĢtir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi‟nin 2016/5358 E. 
Kararı ile Yerel Mahkeme kararının onanmasına hükmedilmiĢtir. Yerel Mahkemenin 

149Sayıştay   



 

 
 

gerekçeli kararında KuruluĢ lehine hükmedilen meblağlar ile temyiz incelemesinin 
duruĢmalı yapılması sebebiyle duruĢma vekalet ücreti de dahil olmak üzere BOTAġ 
lehine hükmedilen tüm meblağlar davalı KAYSERĠGAZ tarafından faizleriyle birlikte 
toplam 6.104.178,72 TL olarak 5.05.2017 tarihinde BOTAġ hesabına ödenmiĢtir.. Öte 
yandan söz konusu Yargıtay ilamı hakkında taraflarca karar düzeltme yoluna 
baĢvurulmuĢtur. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi‟nin 2016/5358 E. sayılı dosyası 
üzerinden yapılan temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 

-Yalova Elyaf Ġplik Sanayi Ve Ticaret A.ġ’den Alacak: 
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2004/208 E. – Ankara 10. Ġcra 

Müdürlüğü 2003/9681: 
BOTAġ‟ın doğal gaz alacağından dolayı borçlu Ģirket aleyhine Ankara 10.Ġcra 

Müdürlüğü 2003/9681 sayılı dosyası ile icra takibi baĢlatılmıĢ, borçlu Ģirketin icra 
takibine itiraz etmesi üzerine BOTAġ‟ça Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 
2004/208 E. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıĢ ve bu dava mahkemenin 
2004/624 K. sayılı kararıyla kısmen kabulle sonuçlanmıĢtır.  

Ankara 10.Ġcra Müdürlüğünün 2003/9681 sayılı dosya üzerinden 108.245.19 
TL nin tahsili amacıyla baĢlatılan icra takibi sonucunda 379.290.24 TL alacak tutarı 
Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 2006/13 E. sayılı dosyası üzerinden 875 kayıt no ile 
iflas masasına 4. sıradan kaydedilmiĢtir. Ayrıca söz konusu icra müdürlüğü dosyasına 
iliĢkin olarark itirazın iptali sonucunda BOTAġ lehine hükmedilen icra inkar 
tazminatının alacak kaydı da 1367 nolu kayıt ile yapılmıĢtır.  

Ankara 14. Ġcra Müdürlüğü 2006/4225 
Borçluya yapılan doğal gaz alacağına konu ilamsız icra takibi itiraz olmaksızın 

kesinleĢmiĢ, bunun üzerine borçlunun menkul ve gayrimenkulleri üzerine haciz 
konulmuĢtur. 1.018.707.88 TL alacak tutarı Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 2006/13 E. 
sayılı dosyası üzerinden 878 kayıt no ile iflas masasına 4. sıradan kaydedilmiĢtir. 

Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2002/672 E. – Ankara 14. Ġcra 
Müdürlüğü 2002/5100 

Ankara 14. Ġcra Müdürlüğü‟nün 2002/5100 E. sayılı dosyası ile 5.184.144,26 
TL  üzerinden icra takibine baĢlanmıĢ olup, borçlunun itirazı üzerine Ankara 7. Asliye 
Ticaret Mahkemesi‟nin 2002/672 E. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıĢtır. 
Mahkemece  5.145.384. TL‟nin iflas masasına kayıt kabulüne karar verilmiĢ olup, söz 
konusu  alacak tutarı Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 2006/13 E. sayılı dosyası 
üzerinden 877 kayıt no ile iflas masasına kaydedilmiĢtir. Önce ihtilaflı olarak 
kaydedilen 877 kayıt nolu alacak 28.04.2014 tarihli karar ile ihtilaflı olmaktan 
çıkarılmıĢ ve kesin kayda dönüĢtürülmüĢ ve 877 no ile masaya 4. sıradan 
kaydedilmiĢtir.   

d) Ankara 1. Ġcra Hukuk Mahkemesi 2002/758 E. – Ankara 8. Ġcra 
Müdürlüğü 2001/1512 

Borçluya yapılan doğal gaz alacağına konu ilamsız icra takibine yetki yönünden 
itiraz edilmesi üzerine itirazın kaldırılması davası açılmıĢ, itiraz kaldırılmıĢ ve borç 
kesinleĢmiĢtir. KesinleĢen takip üzerine borçlunun menkul ve gayrimenkulleri üzerine 
haciz konulmuĢtur. 
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gerekçeli kararında KuruluĢ lehine hükmedilen meblağlar ile temyiz incelemesinin 
duruĢmalı yapılması sebebiyle duruĢma vekalet ücreti de dahil olmak üzere BOTAġ 
lehine hükmedilen tüm meblağlar davalı KAYSERĠGAZ tarafından faizleriyle birlikte 
toplam 6.104.178,72 TL olarak 5.05.2017 tarihinde BOTAġ hesabına ödenmiĢtir.. Öte 
yandan söz konusu Yargıtay ilamı hakkında taraflarca karar düzeltme yoluna 
baĢvurulmuĢtur. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi‟nin 2016/5358 E. sayılı dosyası 
üzerinden yapılan temyiz incelemesi halen devam etmektedir. 

-Yalova Elyaf Ġplik Sanayi Ve Ticaret A.ġ’den Alacak: 
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2004/208 E. – Ankara 10. Ġcra 

Müdürlüğü 2003/9681: 
BOTAġ‟ın doğal gaz alacağından dolayı borçlu Ģirket aleyhine Ankara 10.Ġcra 

Müdürlüğü 2003/9681 sayılı dosyası ile icra takibi baĢlatılmıĢ, borçlu Ģirketin icra 
takibine itiraz etmesi üzerine BOTAġ‟ça Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 
2004/208 E. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıĢ ve bu dava mahkemenin 
2004/624 K. sayılı kararıyla kısmen kabulle sonuçlanmıĢtır.  

Ankara 10.Ġcra Müdürlüğünün 2003/9681 sayılı dosya üzerinden 108.245.19 
TL nin tahsili amacıyla baĢlatılan icra takibi sonucunda 379.290.24 TL alacak tutarı 
Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 2006/13 E. sayılı dosyası üzerinden 875 kayıt no ile 
iflas masasına 4. sıradan kaydedilmiĢtir. Ayrıca söz konusu icra müdürlüğü dosyasına 
iliĢkin olarark itirazın iptali sonucunda BOTAġ lehine hükmedilen icra inkar 
tazminatının alacak kaydı da 1367 nolu kayıt ile yapılmıĢtır.  

Ankara 14. Ġcra Müdürlüğü 2006/4225 
Borçluya yapılan doğal gaz alacağına konu ilamsız icra takibi itiraz olmaksızın 

kesinleĢmiĢ, bunun üzerine borçlunun menkul ve gayrimenkulleri üzerine haciz 
konulmuĢtur. 1.018.707.88 TL alacak tutarı Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 2006/13 E. 
sayılı dosyası üzerinden 878 kayıt no ile iflas masasına 4. sıradan kaydedilmiĢtir. 

Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2002/672 E. – Ankara 14. Ġcra 
Müdürlüğü 2002/5100 

Ankara 14. Ġcra Müdürlüğü‟nün 2002/5100 E. sayılı dosyası ile 5.184.144,26 
TL  üzerinden icra takibine baĢlanmıĢ olup, borçlunun itirazı üzerine Ankara 7. Asliye 
Ticaret Mahkemesi‟nin 2002/672 E. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıĢtır. 
Mahkemece  5.145.384. TL‟nin iflas masasına kayıt kabulüne karar verilmiĢ olup, söz 
konusu  alacak tutarı Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 2006/13 E. sayılı dosyası 
üzerinden 877 kayıt no ile iflas masasına kaydedilmiĢtir. Önce ihtilaflı olarak 
kaydedilen 877 kayıt nolu alacak 28.04.2014 tarihli karar ile ihtilaflı olmaktan 
çıkarılmıĢ ve kesin kayda dönüĢtürülmüĢ ve 877 no ile masaya 4. sıradan 
kaydedilmiĢtir.   

d) Ankara 1. Ġcra Hukuk Mahkemesi 2002/758 E. – Ankara 8. Ġcra 
Müdürlüğü 2001/1512 

Borçluya yapılan doğal gaz alacağına konu ilamsız icra takibine yetki yönünden 
itiraz edilmesi üzerine itirazın kaldırılması davası açılmıĢ, itiraz kaldırılmıĢ ve borç 
kesinleĢmiĢtir. KesinleĢen takip üzerine borçlunun menkul ve gayrimenkulleri üzerine 
haciz konulmuĢtur. 

 

 
 

Borçlu firma hakkında Kadıköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 27.07.2006 tarih 
2005/528 E. 2006/479 K. sayılı ilamı ile iflas kararı verilmiĢtir. Bunun üzerine Ankara 
8. Ġcra Müdürlüğü tarafından, iflasın açıldığı tarih olan 27.07.2006 tarihi itibarıyla 
BOTAġ alacağının 9.209.961,89.-YTL olduğu Kadıköy Ġflas Müdürlüğü‟nün 2006/13 
E. sayılı iflas dosyasına bildirilmiĢtir. Alacak tutarı Ġstanbul Anadolu 3. Ġflas Müd. 
2006/13 E. sayılı dosyası üzerinden 876 kayıt no ile iflas masasına 4. sıradan 
kaydedilmiĢtir. 

Sonuç olarak; Müflis Ģirket Yalova Elyaf ile BOTAġ arasında akdedilen doğal 
gaz satıĢ sözleĢmesi nedeniyle doğan BOTAġ alacakları, iflas masasına 878, 877, 876, 
875,1367 kayıt numaraları ile 4. sıradan alacak kaydı yapılmıĢtır. 2. Alacaklılar 
toplantısı yapılmıĢ olup denetim tarihi itibarıyla (Haziran-2017) iflas süreci sonrası 
tasfiye devam etmekte ancak tahsilat bulunmamaktadır.  

Dd) ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) : 
Bu hesapta yer alan 1.121.644 bin TL, Ģüpheli hale gelen alacaklar için ayrılan 

karĢılıkları göstermektedir. 
D-Diğer alacaklar:  
Bu hesap grubunda yer alan 1.450.968 bin TL tutarındaki diğer alacakların 

ayrıntılı durumu geçen yıl ile birlikte aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 40:Diğer Alacaklar 
  

Önceki dönem Cari 
dönem Fark 

Diğer alacaklar 
  Bin TL Bin TL Bin TL 
Da) Personelden alacaklar 2.692 2.546 (145) 
Db) Bağlı ortaklıklardan alacaklar 528.005 1.382.198 854.193 
Dc) Diğer çeĢitli alacaklar 200.153 66.224 (133.929) 
    
De) ġüpheli diğer alacaklar 19.244 19.261 17 
          Toplam 750.094 1.470.229 720.135 
De)ġüpheli diğer alacak karĢılığı (-) 19.245 19.261 16 
          Diğer alacaklar net toplamı 730.849 1.450.968 720.119 

Da) Personelden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 2.546 bin TL‟nin; 1.481 bin TL‟si izin avanslarından,  423 

bin TL‟si rapor bedeli, ilaç vb kiĢisel hesaplardan, 62 bin TL‟si yurtiçi ve yurt dıĢı 
seyahat avanslarından, 362 bin TL‟si SSK iĢ göremezlik ve prim farklarından, 216 bin 
TL‟si de lojman, lokal ve telefon vb nedenlerden doğan ġirket personelinden alacaklar 
olup müteakip ayda tahsil edilmektedir. 2 bin TL‟si de icra sebebiyle taksitlendirilmiĢ 
ġirket personelinden alacağı göstermektedir. 

Db) Bağlı ortaklıklardan alacaklar: 
ġirket‟in yıl sonu itibarıyla bağlı ortaklığı olan BOTAġ Ġnternational Aġ (BIL) 

den olan 412 bin TL Genel Müdürlük merkezi kayıtlarında, 180 bin TL‟si ise Petrol 
ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü kayıtlarında yer almakta olup,  söz konusu alacak; yıl 
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içinde iki Ģirket arasında karĢılıklı sağlanan hizmet ve malzeme bedellerinden 
kaynaklanan bakiyeyi göstermektedir.  
Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü kayıtlarında yer alan 1.381.605 bin TL tutarındaki 
alacak da ġirketin bağlı ortaklığı olan TPIC‟e bağlı Turkish Energy Company‟den 
(TEC) olan petrol iletim hizmeti hasılatından kaynaklanmaktadır. 

Dc) Diğer çeĢitli alacaklar: 
Bu hesapta görülen 66.224 bin TL tutarındaki alacağın; 572 bin TL‟si Genel 

Müdürlük Merkezinin, 370 bin TL‟si Ceyhan Bölge Müdürlüğü‟nün, 19 bin TL‟si ise 
Doğalgaz ĠĢletmeleri ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge Müdürlüğü‟nün yurt dıĢından 
alacaklarına, 65.263 bin TL‟si de Genel Müdürlük, Bölge- ĠĢletme Müdürlükleri ve 
Proje Direktörlüklerinin çeĢitli alacaklarından kaynaklı olup, söz konusu tutarın; 

6.917 bin 
TL‟si 

Genel müdürlük merkezi ile bölge ve iĢletme müdürlüklerinin 
sigorta Ģirketlerinden olan alacaklarını, 

3.802 “    “ Tanap AHK Direktörlüğü‟nün ĠĢtiraki olan Tanap Doğalgaz 
ĠletiĢim A.ġ.‟den olan Kdv alacaklarını, 

134 “    “ Genel Müdürlük ve bölge-iĢletme müdürlüklerinin Sosyal 
Güvenlik Kurumundan olan alacaklarını, 

311 “    “ Genel Müdürlük ve bölge-iĢletme müdürlüklerinin Genel 
Bütçeli Kamu Ġdarelerinden olan alacaklarını, 

324 “    “ Doğalgaz ĠĢletmeleri ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge 
Müdürlüğü‟nün;  Ġnegöl OSB' ye yapılan devir iĢleminde 
mevzuata aykırılık olduğu gerekçesiyle T.C Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna ödenen tutarın dava aĢamasında 
olduğu gerekçesiyle kaydedilen alacağını, 

254 “    “ Kamu Ġktisadi TeĢekküllerinden olan alacaklarını, 
123 “    “ Genel müdürlük merkezi ve iĢletmelerinin eski personelinden 

yemek, lokal vb alacaklarını ve diğer gerçek kiĢilerden 
alacaklarını, 

10 “    “ Bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını, 
43 “    “ Kamu bankalarından olan alacaklarını, 

53.325 “    “ Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerin yatırım ve hizmet 
müteahhitlerinden olan alacaklarını göstermekte olup 
dağlımı; 

23.016 “    “ Iskra-Metot ĠĢ Ortaklığından Sivas Kompresör istasyonunun 
yapım iĢinden kaynaklı olarak ġirket tarafından tahakkuk 
ettirilen ceza tutarları, kur güncellemeleri ve iĢ ortaklığı adına 
çeĢitli icra dairelerine ödenen tutarlardan kaynaklı 
alacaklarını, 

11.408 “    “ 2016 yılı içerisinde KuruluĢ ile Ege Gaz A.ġ. arasında cari 
iĢlemlerden kaynaklı alacaklarını, 
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içinde iki Ģirket arasında karĢılıklı sağlanan hizmet ve malzeme bedellerinden 
kaynaklanan bakiyeyi göstermektedir.  
Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü kayıtlarında yer alan 1.381.605 bin TL tutarındaki 
alacak da ġirketin bağlı ortaklığı olan TPIC‟e bağlı Turkish Energy Company‟den 
(TEC) olan petrol iletim hizmeti hasılatından kaynaklanmaktadır. 

Dc) Diğer çeĢitli alacaklar: 
Bu hesapta görülen 66.224 bin TL tutarındaki alacağın; 572 bin TL‟si Genel 

Müdürlük Merkezinin, 370 bin TL‟si Ceyhan Bölge Müdürlüğü‟nün, 19 bin TL‟si ise 
Doğalgaz ĠĢletmeleri ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge Müdürlüğü‟nün yurt dıĢından 
alacaklarına, 65.263 bin TL‟si de Genel Müdürlük, Bölge- ĠĢletme Müdürlükleri ve 
Proje Direktörlüklerinin çeĢitli alacaklarından kaynaklı olup, söz konusu tutarın; 

6.917 bin 
TL‟si 

Genel müdürlük merkezi ile bölge ve iĢletme müdürlüklerinin 
sigorta Ģirketlerinden olan alacaklarını, 

3.802 “    “ Tanap AHK Direktörlüğü‟nün ĠĢtiraki olan Tanap Doğalgaz 
ĠletiĢim A.ġ.‟den olan Kdv alacaklarını, 

134 “    “ Genel Müdürlük ve bölge-iĢletme müdürlüklerinin Sosyal 
Güvenlik Kurumundan olan alacaklarını, 

311 “    “ Genel Müdürlük ve bölge-iĢletme müdürlüklerinin Genel 
Bütçeli Kamu Ġdarelerinden olan alacaklarını, 

324 “    “ Doğalgaz ĠĢletmeleri ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge 
Müdürlüğü‟nün;  Ġnegöl OSB' ye yapılan devir iĢleminde 
mevzuata aykırılık olduğu gerekçesiyle T.C Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumuna ödenen tutarın dava aĢamasında 
olduğu gerekçesiyle kaydedilen alacağını, 

254 “    “ Kamu Ġktisadi TeĢekküllerinden olan alacaklarını, 
123 “    “ Genel müdürlük merkezi ve iĢletmelerinin eski personelinden 

yemek, lokal vb alacaklarını ve diğer gerçek kiĢilerden 
alacaklarını, 

10 “    “ Bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını, 
43 “    “ Kamu bankalarından olan alacaklarını, 

53.325 “    “ Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerin yatırım ve hizmet 
müteahhitlerinden olan alacaklarını göstermekte olup 
dağlımı; 

23.016 “    “ Iskra-Metot ĠĢ Ortaklığından Sivas Kompresör istasyonunun 
yapım iĢinden kaynaklı olarak ġirket tarafından tahakkuk 
ettirilen ceza tutarları, kur güncellemeleri ve iĢ ortaklığı adına 
çeĢitli icra dairelerine ödenen tutarlardan kaynaklı 
alacaklarını, 

11.408 “    “ 2016 yılı içerisinde KuruluĢ ile Ege Gaz A.ġ. arasında cari 
iĢlemlerden kaynaklı alacaklarını, 

 

 
 

2.013 “    “ Ceyhan Bölge Müdürlüğünün Tekfen-Tubin-Özdemir ĠĢ 
Ortaklığından Pozantı otoyolu inĢaası esnasında Ceyhan-
Kırıkkale HPBH‟da yaĢanan patlağın ġirket tarafından tamir 
edilmesi akabinde tahakkuk ettirilen ve kısmi tahsilatı 
yapılmıĢ tutardan kaynaklanan alacaklarını, 

949 “    “ Kayseri ĠĢletme Müdürlüğü‟nü MMK Yapı inĢ. A.ġ.‟den 
Hatay DGBH yapım iĢindeki yapım eksikliklerinden kaynaklı 
alacağını, 

870 “    “ ÖztaĢ ĠnĢaat A.ġ.‟den, Çorum kompresör istasyonu yapım 
iĢinden kaynaklı alacaklarını,  

213 “    “ Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğündeki narenciye ve meyve 
bahçesinin kiraya verilmesi iĢi kaynaklı alacağı,  

702 “    “ Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü‟nce park-bahçe, yemekhane-lokal 
iĢgücü hizmet alımı iĢininin yüklenicisi Koç Endüstriyel 
Temizlik Ltd. ġti. (Yusuf Kenan Mamuk)‟nin çalıĢanlarına 
tazminat vb. gerekçeler ile yapılan ödemelerden kaynaklı 
alacağı, 

349 “    “ Fernas ĠnĢaat A.ġ.‟den, Nazlıhan ALTINDAĞ isimli Ģahıs 
tarafından KuruluĢ ve Fernas A.ġ. aleyhine kamulaĢtırmasız 
el atmadan kaynaklı olarak açılan tazminat davasına iliĢkin 
olarak Diyarbakır 7. Ġcra Müdürlüğüne sunulan teminat 
mektubunun nakde dönüĢtürülmesi neticesinde firmaya 
kaydedilen borç tutarından kaynaklı alacaklarını, 

218  AZK-Sutek ĠĢ Ortaklığından alacağını, 
366 “    “ ACD ĠnĢ Ltd. ġti.‟den Demirciler-Adapazarı-Düzce Doğal 

Gaz Loop hattı yapım iĢinden ve çeĢitli ilçelere doğal gaz 
boru hattı yapım iĢlerinden kaynaklı alacaklarını, 

597 “    “ BaĢkent Doğal Gaz Dağıtım A.ġ.‟den, Sincan OSB DGBH 
güzerhahına isabet eden Etimesgut ilçesi Elvan mahallesinde 
47776 ada 1 parselde bulunmaz taĢınmazın kamulaĢtırılması 
iĢinden dolayı 09.06.2014 tarihinde kayıtlara giren 
alacaklarını, 

827 “    “ Doğalgaz ĠĢletmeleri ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge 
Müdürlüğü‟nün, Hanak ve Türkgözü kompresör 
istasyonlarının yapım iĢinden kaynaklı olan alacaklarını 

354 “    “ Doğalgaz ĠĢletmeleri ve Piyasa ĠĢlemleri Bölge 
Müdürlüğü‟nün Van ili sınırları içerisinde kalan Doğangün 
hat vanasında 09.09.2016 tarihinde yaĢanan sabotaĢ kaynaklı 
olarak yaptığı harcamalara iliĢkin olarak kayıtlara giren 
alacaklarını, 

234 “    “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün 22.12.2016 tarihinde Ġkontrol 
Ġleri Kontrol Teknolojileri, Endüstriyel Sistemleri A.ġ.‟ne 
avans mahiyetinde yapılan ödemeden kaynaklı alacağını, 
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12.190 “    “ Diğer alacaklarını göstermektedir.  

De) ġüpheli diğer alacaklar: 
Bu hesapta yeralan  19.261 bin TL tutarındaki  alacakların; 

16.373 bin TL‟si LNG kargolarının gümrüklemesi sırasında 
faturalar arası uyuĢmazlıktan kaynaklı 
Tekirdağ Gümrük Saymanlık Müdürlüğünden 
mahkemeye taĢınan KDV alacağını, 

2.163 “    “ Marmara Ereğlisi Asliye Hukuk Mahkemesi 
2014/171 E sayılı dosya konusu olup, Eski 
personelden alacağını, 

282 “    “ Afken Aġ‟den kolon vanaları ve PVC boruları 
ile ilgili 714.153.-ABD doları karĢılığı alacağı, 

443 “    “ diğer Ģüpheli alacakları 
19.261  göstermektedir. 

ġüpheli diğer alacaklarla ilgili yapılan denetim ve incelemelerde aĢağıdaki 
hususlar tespit edilmiĢtir. 

16.373 bin TL geçici KDV‟den alacak Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü‟nden 
kaynaklı olup;  LNG ĠĢletmesi tarafından ithal edilen sıvılaĢtırılmıĢ LNG ithalatı 
nedeniyle henüz nihai faturası düzenlenmediğinden proforma fatura üzerinden 
Tekirdağ Gümrük Müdürlüğüne yatırılan geçici KDV‟lerden doğan alacağın; LNG 
ĠĢletmesi tarafından Cezayir ve Nijerya‟dan ithal edilen sıvılaĢtırılmıĢ LNG‟nin 
millileĢtirme iĢlemleri sırasında, Yükleme Limanı ölçümleri sonrasında ihracatçı firma 
tarafından düzenlenen proforma faturalara istinaden Gümrük Beyannamesi 
düzenlenerek yatırılan KDV tutarları ile boĢaltım sonrası yapılan ölçümler sonucu, 
ihracatçı firma ile varılan mutabakat çerçevesinde bildirilen nihai ölçüm değerleri 
üzerinden düzenlenen orijinal faturalar dikkate alınarak düzeltilen Gümrük 
beyannameleri arasında oluĢan farkın, (Tekirdağ Gümrük Müdürlüğünün müfettiĢler 
tarafından denetlenmesi sırasında) Gümrük Kanunu kapsamında LNG‟nin 
eksilmesinden kaynaklanan KDV‟lerin iade edilebilmesi için sebeplerinin ispat 
edilmesi gerektiği bildirildiğinden, 15.06.2006 tarihinden itibaren iade 
edilmemesinden ileri geldiği görülmektedir.  

BOTAġ tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aleyhine 16.373 bin TL KDV 
farkına iliĢkin alacakla ilgili olarak Ankara 3. Vergi mahkemesi nezdinde 2015/1064 
E. Sayılı kayıtlı davaya iliĢkin ret kararı verildiği, BOTAġ tarafından 25.03.2016 
tarihinde kararın temyiz edildiği, denetim tarihi (Haziran-2017) itibarıyla temyiz 
sürecinin devam ettiği, 

AnlaĢılmıĢtır. 
2.163 bin TL‟lik alacağın, BOTAġ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟nın 

21.07.2010/35454 gün/sayılı yazısı çerçevesinde LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün 
01.07.2008-30.06.2010 tarihleri arasındaki iĢlemlerinin BOTAġ MüfettiĢince 
incelenmesi sırasında  bir  muhasebe memurunun zimmetine para geçirdiğine iliĢkin 
düzenlenen 17.03.2011 tarih 2011.S.3 sayılı soruĢturma raporunda;  2.966.296,89 TL 

154 Sayıştay   



 

 
 

12.190 “    “ Diğer alacaklarını göstermektedir.  
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tarafından düzenlenen proforma faturalara istinaden Gümrük Beyannamesi 
düzenlenerek yatırılan KDV tutarları ile boĢaltım sonrası yapılan ölçümler sonucu, 
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BOTAġ tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı aleyhine 16.373 bin TL KDV 
farkına iliĢkin alacakla ilgili olarak Ankara 3. Vergi mahkemesi nezdinde 2015/1064 
E. Sayılı kayıtlı davaya iliĢkin ret kararı verildiği, BOTAġ tarafından 25.03.2016 
tarihinde kararın temyiz edildiği, denetim tarihi (Haziran-2017) itibarıyla temyiz 
sürecinin devam ettiği, 

AnlaĢılmıĢtır. 
2.163 bin TL‟lik alacağın, BOTAġ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı‟nın 
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incelenmesi sırasında  bir  muhasebe memurunun zimmetine para geçirdiğine iliĢkin 
düzenlenen 17.03.2011 tarih 2011.S.3 sayılı soruĢturma raporunda;  2.966.296,89 TL 

 

 
 

iadeli (söz konusu kiĢi tarafından belirli süre zimmetinde tutulduktan sonra BOTAġ 
hesabına iade edilen tutar), 1.463.649,80 TL iadesiz (söz konusu kiĢi tarafından 
zimmete geçirildikten sonra bir daha BOTAġ hesabına iade edilmeyen tutar) ve 
111.997,50- ABD Doları iadeli, 252.225,17- ABD Doları iadesiz olmak üzere toplam 
4.429.946,69 TL ve 364.222,67- ABD Doları‟nı zimmetine geçirmesinden 
kaynaklandığı, Marmara Ereğlisi Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2011/536 Sor. sayılı 
dosyası ile yürütülen soruĢturma neticesinde Ģüpheli aleyhine Silivri Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2015/179 sayılı ceza davasının, 22.07.2014 tarihinde BOTAġ 1. 
Hukuk MüĢavirliği‟nce,  Marmara Ereğlisi Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/171 E. 
sayısıyla  alacak davasının açılıldığı tespit edilmiĢ olup, davalar devam etmektedir 

Df) ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-) :   
Bu hesapta yer alan 19.261 bin TL Ģüpheli diğer alacaklar için ayrılan 

karĢılıkları göstermektedir. 
E-Stoklar: 
ġirket‟in 2016 yılsonu itibarıyla stokları, bir önceki dönem değerleriyle 

karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
Tablo 41:Stoklar 

Stoklar 
 Önceki 
dönem 

Cari 
Dönem                  Fark                       

Bin TL Bin TL Bin TL 
 -Ġlk madde ve malzeme: 19.972 32.277 12.305 
 -Yarı mamuller - - - 
 -Mamuller - 177 177 
 -Ticari mallar 1.776.784 1.075.452 (701.332) 
 -Diğer stoklar 3.652 9.710            6.058 

Toplam 1.800.408 1.117.616 (682.792) 
-Verilen sipariĢ avansları 27.832 15.534 (12.298) 

        Genel toplam 1.828.240 1.133.151 (695.089) 

 
2016 yıl sonu itibarıyla ġirketin stokları geçen yıla göre %38,02 oranında  

azalıĢ göstererek 1.133.151 bin TL‟ye düĢmüĢtür.   
Geçen yıla göre % 39,47 oranında azalarak 1.075.452 bin TL olan ticari mal 

stoklarının; 
805.506 bin TL‟si Kuzey Marmara Silivri depolama tesislerimizde  

bulunan 1.335.179 bin Sm3 doğal gaz stoklarına 
104.010 “    “ boru hatlarında mevcut 215.110 bin Sm3 doğal gaz 

stoklarına, 
3.507 “    “ LNG iĢletmesinde mevcut 30.267 Bin Sm3 doğal gaz 

eĢ değeri LNG (SıvılaĢtırılmıĢ doğal gaz-SDG) 
stoklarına, 
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162.430 “    “ Ege Gaz Aġ ile yapılan anlaĢma gereği Ali Ağa 
terminalinden alınacak gaz bedeline, 

1.075.452 aittir. 

Ticari mal stoklarındaki azalıĢın en önemli nedenini Kuzey Marmara ve 
Değirmenköy yeraltı depolarında bulunan doğal gazın tutar olarak % 4,96 azalıĢ 
göstermesi oluĢturmuĢtur. 

Diğer stoklarda yer alan 9.710 bin TL de, ġirket merkezi ve iĢletmelerin 
yemekhane ve lokal malzemeleri ile benzin, motorin, diğer malzeme ve hurda 
stoklarına aittir. 

Verilen sipariĢ avanslarında yer alan 15.534 bin TL‟nin, 12.608 bin TL‟si doğal 
gaz alımı için yurtdıĢına, 2.926 bin TL‟si ise çeĢitli malzeme alımları için yurt içine 
verilen sipariĢ avanslarına ait olup malzemeler alındıkça avanslar tasfiye edilmektedir. 

Stoklar hakkında ayrıntılı açıklama, Raporun “ĠĢletme ÇalıĢmaları” bölümünde 
verildiğinden, burada tekrar edilmemiĢtir. 

F- Yıllara yaygın inĢaat ve onarım maliyetleri: 
Bu hesabın dönem sonu kalanı olan 126.448 bin TL‟nin tamamı, Genel 

Müdürlük merkezi kayıtlarında yer alan BTC Projesine ait kamulaĢtırma iĢlemlerini 
yürütmekle görevlendirilen AtanmıĢ Devlet KuruluĢu (ADK) tarafından yapılan 
giderlerden oluĢmakta olup söz konusu tutarın;  

46.772 bin 
TL‟si 

ilk madde ve malzeme, iĢçi ücret ve giderleri, 
dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler vb. giderlere,  

37.262 “    “ kamulaĢtırma bedelleri ve masraflarına, 
17.151 “    “ enflasyon düzeltme farklarına, 
16.608 “    “ kambiyo zararlarına, 
5.879 “    “ arazi etüt giderlerine, 
2.665 “    “ kısım Ģeflik giderlerine, 

75 “    “ önceki dönem gider ve zararlarına, 
36 “    “ diğer gider ve zararlar ile zarar, ziyan bedellerine, 

126.448  aittir. 
 
 G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 

Bu hesap grubunda görülen 37.477 bin TL‟nin; 36.667 bin TL‟si gelecek aylara 
ait giderlere, 810 bin TL‟ de gelir tahakkuklarına aittir.  
        36.667 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerin;  

26.163 bin TL‟si sigorta primlerini gelecek aylara ait kısımlarına 

10.247 “    “ personelin 15.12.2016 tarihinde ödenen ücretlerinin 2017 
Ocak 2017 isabet eden 14 günlük tutarına, 

176 “    “ kira giderlerinin gelecek aylara ait kısımlarına, 
81 “    “ de diğer gelecek aylara ait giderlere, 

36.667  aittir. 
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162.430 “    “ Ege Gaz Aġ ile yapılan anlaĢma gereği Ali Ağa 
terminalinden alınacak gaz bedeline, 
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dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetler vb. giderlere,  

37.262 “    “ kamulaĢtırma bedelleri ve masraflarına, 
17.151 “    “ enflasyon düzeltme farklarına, 
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 G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 

Bu hesap grubunda görülen 37.477 bin TL‟nin; 36.667 bin TL‟si gelecek aylara 
ait giderlere, 810 bin TL‟ de gelir tahakkuklarına aittir.  
        36.667 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerin;  

26.163 bin TL‟si sigorta primlerini gelecek aylara ait kısımlarına 
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Gelir tahakkuklarında yer alan 810 bin TL‟nin 6 bin TL‟si 2016 yılında 
tahakkuk eden ancak geç ulaĢtırılan doğal gaz faturalarına, 804 bin TL‟si bankalardaki 
vadeli mevduatın 2017 yıllarına isabet eden faiz tahakkuklarına aittir. 

H-Diğer dönen varlıklar: 
Bu hesapta görülen 763 bin TL‟nin; 

656 “    “ Üçüncü Ģahıslara ödenen iĢ avanslarından, 
85 “    “ pozitif ölçüm farkı olarak “Sayım ve tesellüm 

noksanlıkları” hesabına alınan doğal gaz-boru gazı 
karĢılığını,  

22 “    “ personel avanslarını, 
763 

 göstermektedir. 

KuruluĢta, Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğünün doğal gaz iletim 
hizmetleri ile ilgili olarak, ölçülebilen operasyon kayıpları ile pozitif (+) ve negatif (-) 
ölçüm farkları meydana gelmekte ve aylık olarak operasyon kayıpları ile ölçülemeyen 
pozitif (+) ölçüm farkları, Diğer dönen varlıklar hesap grubunda “Sayım ve Tesellüm 
Noksanlıkları” hesabında, ölçülemeyen  negatif (-) ölçüm farkları  da “Diğer kısa 
vadeli yabancı kaynaklar”  hesap grubunun, “Sayım ve tesellüm fazlalıkları” 
hesabında izlenerek bilahare yönetim kurulu kararıyla sonuç hesaplarına 
aktarılmaktadır.  

Bu çerçevede; Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü kayıtlarında yer alan 
doğal gaz iletim hizmetine iliĢkin olarak 2016 yılında ortaya çıkan 85  bin TL bu 
hesaba alınmıĢtır.  

II-Duran varlıklar: 
Varlıklar toplamının %56,42‟sini oluĢturan duran varlıklar, geçen yıla göre 

%71,96 oranında artıĢ göstermiĢ olup, artıĢ nedenleri hesap grupları itibarıyla aĢağıda 
incelenmiĢtir. 

A-Ticari alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.155 bin TL‟nin tamamı, verilen depozito ve teminatlara 

ait olup;  
890 bin TL‟si elektrik depozitolarına, 
159 “    “ Marmara Ereğlisi Mal Müdürlüğüne verilen teminata 

68 “    “ Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne verilen 
teminata, 

14 “     “ doğal gaz depozitolarını, 
6 “     “ Dörtyol Malmüdürlüğüne verilen teminata 
8 “    “ Belediyelere yatırılan su depozitolarına, 

10 “     “ diğer depozito ve teminatlara 
1.155  aittir. 

B- Diğer alacaklar: 
2017 yılına 1.426.969 bin TL olarak devreden bu hesap bakiyesinin  tamamı, 

ĠĢtirak olan TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.‟ye yapılan sermaye transferinden 
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oluĢmaktadır.  
TANAP ĠLETĠM A.ġ ile ilgili ayrıntılı bilgiye, raporun “Bağlı ortaklık ve 

ĠĢtirakler” bölümünde yer verilmiĢtir. 
C- Mali duran varlıklar: 
Bu hesap grubunda yer alan 5.425.443 bin TL‟nin, 

3.856.705 bin TL‟si BOTAġ‟ın Bağlı Ortaklığı olan TPĠC (Turkish Petroluem 
International Company Ltd.) ġirketindeki 1.650.000.000 
USD sermaye payına 

1.517.124 “  “ BOTAġ‟ın iĢtiraki olan TANAP Ġletim A.ġ' nin sermaye 
payına 

50.943 “  “ BOTAġ‟ın iĢtirakleri olan Nabucco Ġnt. Co (NĠC) ile 
Turuzgaz ġirketlerindeki sermaye paylarına,  

671 “  “ BOTAġ‟ın bir yurt dıĢı iĢtiraki (Bağlı  ortaklık) olan BIL 
(BOTAġ Ġnternational Ltd.) ġirketindeki 499.999.- USD 
sermaye payının TL karĢılığına, 

5.425.443  aittir. 
21.04.2014 tarih ve 6234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013 yılında 

BOTAġ‟a  devrolan TPĠC‟in 3.417.700 bin TL olarak gerçekleĢen 2015 yılı dönem 
sonu sermayesi, 04.03.2016 Tarih ve 2016/8572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
doğrultusunda alınan 2016/13 sayılı BOTAġ Yönetim Kurulu Kararı gereği, tamamı 
KuruluĢ özkaynaklarından karĢılanmak üzere 439.005 bin TL tutarında sermaye 
arttırımına gidilmesi sonucu, 2016 yılı dönem sonunda 3.856.705 bin TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 

 BOTAġ‟ın bir yurt dıĢı bağlı ortaklığı olan BOTAġ Ġnternational Ltd. (BIL) 
Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı‟nın Türkiye topraklarında olan kısmını 
iĢletmek üzere, 21 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin 58 inci maddesine istinaden 
1996 tarihinde BOTAġ‟ın Bağlı Ortaklığı olarak Jersey Channel Adaları‟nda 
kurulmuĢtur. 500.000 Amerikan doları sermaye ile kurulan ġirkette BOTAġ‟ın 
sermaye payı 499.999.- USD olup 2016 yıl sonu itibarıyla TL karĢılığı 671 bin TL‟dir 

TANAP ĠLETĠM A.ġ ile bağlı ortaklık ve iĢtirakler hakkında açıklamaya 
“Bağlı ortaklık ve ĠĢtirakler” bölümünde yer verilmiĢtir. 

D-Maddi duran varlıklar : 
ġirket‟in maddi duran varlıklarının önceki dönemden devirleri, yıl içindeki giriĢ 

ve çıkıĢları ile 2017 yılına devreden değerleri, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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oluĢmaktadır.  
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BOTAġ‟a  devrolan TPĠC‟in 3.417.700 bin TL olarak gerçekleĢen 2015 yılı dönem 
sonu sermayesi, 04.03.2016 Tarih ve 2016/8572 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
doğrultusunda alınan 2016/13 sayılı BOTAġ Yönetim Kurulu Kararı gereği, tamamı 
KuruluĢ özkaynaklarından karĢılanmak üzere 439.005 bin TL tutarında sermaye 
arttırımına gidilmesi sonucu, 2016 yılı dönem sonunda 3.856.705 bin TL olarak 
gerçekleĢmiĢtir. 

 BOTAġ‟ın bir yurt dıĢı bağlı ortaklığı olan BOTAġ Ġnternational Ltd. (BIL) 
Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı‟nın Türkiye topraklarında olan kısmını 
iĢletmek üzere, 21 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname‟nin 58 inci maddesine istinaden 
1996 tarihinde BOTAġ‟ın Bağlı Ortaklığı olarak Jersey Channel Adaları‟nda 
kurulmuĢtur. 500.000 Amerikan doları sermaye ile kurulan ġirkette BOTAġ‟ın 
sermaye payı 499.999.- USD olup 2016 yıl sonu itibarıyla TL karĢılığı 671 bin TL‟dir 

TANAP ĠLETĠM A.ġ ile bağlı ortaklık ve iĢtirakler hakkında açıklamaya 
“Bağlı ortaklık ve ĠĢtirakler” bölümünde yer verilmiĢtir. 

D-Maddi duran varlıklar : 
ġirket‟in maddi duran varlıklarının önceki dönemden devirleri, yıl içindeki giriĢ 

ve çıkıĢları ile 2017 yılına devreden değerleri, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  

 

 
 

 
Tablo 42:Maddi Duran Varlıklar  

  2015'den 2016 yılında 2017'ye 
Maddi duran varlıklar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar 155 -  -  155 
Yer altı ve yerüstü 
düzenleri 5.545.090 3.172.417 8.643 8.708.864 

Binalar 217.217 42.356 1.739 257.834 
Tesis, makine ve cihazlar 1.214.640 352.413 724 1.566.329 
TaĢıtlar  119.274 3.019 1.243 121.050 
DemirbaĢlar 13.217 2.296 134 15.379 

Toplam  (brüt) 7.109.593 3.572.501 12.483 10.669.611 
BirikmiĢ amortismanlar (-) 4.549.742 230.839 2.451 4.778.130 

Toplam  ( net ) 2.559.851 3.341.662 10.032 5.891.481 
Yapılmakta olan yatırımlar 1.311.503 1.746.070 1.040.616 2.016.957 
Yatırım avansları 613.457 213.749 172.595 654.611 

Yatırım toplamı 1.924.960 1.959.819 1.213.211 2.671.568 
               Genel toplam 4.484.811 5.301.481 1.223.243 8.563.049 

KuruluĢun, geçen yıldan devreden 7.109.592 bin TL edinme değerindeki maddi 
duran varlıklarına (yapılmakta olan yatırımlar hariç), yıl içinde 3.572.501 bin TL 
tutarında giriĢ, 12.483 bin TL‟lik çıkıĢ olmuĢ ve 2017 yılına 10.669.611 bin TL 
edinme değerinde maddi duran varlık devretmiĢtir.  

10.669.611 bin TL edinme değerindeki maddi duran varlıklara 2.671.568 bin 
TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların ilavesi ve 4.778.130 bin TL tutarındaki 
birikmiĢ amortismanların mahsubu sonucu yılsonu itibarıyla maddi duran varlıkların 
net değeri 8.563.049 bin TL‟ye yükselmiĢtir. 

Maddi duran varlıklara yıl içinde yapılan 3.572.501 bin TL tutarındaki giriĢin;  

2.956.563 bin 
TL‟si doğrudan alımlara, 

537.951 “     “ 
yapımı tamamlanarak Genel Müdürlük yatırım 
hesabından iĢletmelere gönderilen maddi duran 
varlıklara,  

64.091 “     “ ĠĢletmeler tarafından yapılan yapılmakta olan 
yatırımlardan giriĢlere, 

13.025 “     “ stok ve masraf hesaplarından giriĢlere, 

856 “     “ iĢletmeler arası nakillere, 

15 “     “ hibelere, 
3.572.501  aittir.  
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Maddi duran varlıklarda görülen 12.483 bin TL  tutarındaki çıkıĢların;  

8.643 bin 
TL‟si stok hesabından gidenlere 

2.254 “     “ Genel Müdürlük ve iĢletme müdürlüklerince 
hurdaya ayrılan sabit kıymetlere, 

856 “     “ iĢletmeler arası nakillere, 

690 “     “ 
Doğal gaz iĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ve Petrol 
ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğünce‟nce satıĢı yapılan 
maddi duran varlıklara,  

19 “     “ hibelere, 

16 “     “ 
Genel Müdürlük ve Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü‟nde tesis makina ve cihazlarda kayıp ve 
noksana, 

5 “     “ ihraçlara 
12.483  aittir. 

Yapılmakta olan yatırımlar ile ilgili olarak; 2015 yılından devreden 1.924.960 
bin TL tutarındaki devam eden yatırımlara, yıl içinde 213.749 bin TL'si yatırım 
avansları olmak üzere 1.959.960 bin TL giriĢ ve 1.213.211 bin TL çıkıĢ olmuĢ ve 2017 
yılına 2.671.568 bin TL değerinde devam eden yatırım devretmiĢtir.  

Yapılmakta olan yatırımlara yıl içinde yapılan 1.746.070 bin TL tutarındaki 
giriĢin;  

836.909 bin TL‟si Daha önceden giderleĢtirilen kur farkı 
giderinin proje maliyetine giriĢinden, 

381.057 “     “ iĢletmelere arası nakillerden, 

338.881 “     “ yıl içinde yapılan hak ediĢ 
ödemelerinden, 

66.099 “     “ masraf dağıtım paylarından, 

52.772 “    “ yatırım avanslarından hak ediĢlerle 
yapılan giriĢlerden, 

33.506 “     “ arazi ve kamulaĢtırma bedellerinden, 
17.924 “     “ kur farkı faiz ve kredi komisyonlarından, 
12.324 “     “ tashih ve iadelerden, 
6.598 “     “ diğer giriĢlerden, 

1.746.070  oluĢmuĢtur. 

Yapılmakta olan yatırımlardan yıl içinde yapılan 1.040.616 bin TL tutarındaki 
çıkıĢın da;  

602.016 bin 
TL‟si maddi duran varlıklara yapılan aktarmalara,  

298.991 “     “ iĢletmeler arası nakillere, 
105.860 “     “ kur farklarına, 
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Maddi duran varlıklarda görülen 12.483 bin TL  tutarındaki çıkıĢların;  

8.643 bin 
TL‟si stok hesabından gidenlere 

2.254 “     “ Genel Müdürlük ve iĢletme müdürlüklerince 
hurdaya ayrılan sabit kıymetlere, 

856 “     “ iĢletmeler arası nakillere, 

690 “     “ 
Doğal gaz iĢletmeleri Bölge Müdürlüğü ve Petrol 
ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğünce‟nce satıĢı yapılan 
maddi duran varlıklara,  

19 “     “ hibelere, 

16 “     “ 
Genel Müdürlük ve Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü‟nde tesis makina ve cihazlarda kayıp ve 
noksana, 

5 “     “ ihraçlara 
12.483  aittir. 

Yapılmakta olan yatırımlar ile ilgili olarak; 2015 yılından devreden 1.924.960 
bin TL tutarındaki devam eden yatırımlara, yıl içinde 213.749 bin TL'si yatırım 
avansları olmak üzere 1.959.960 bin TL giriĢ ve 1.213.211 bin TL çıkıĢ olmuĢ ve 2017 
yılına 2.671.568 bin TL değerinde devam eden yatırım devretmiĢtir.  

Yapılmakta olan yatırımlara yıl içinde yapılan 1.746.070 bin TL tutarındaki 
giriĢin;  

836.909 bin TL‟si Daha önceden giderleĢtirilen kur farkı 
giderinin proje maliyetine giriĢinden, 

381.057 “     “ iĢletmelere arası nakillerden, 

338.881 “     “ yıl içinde yapılan hak ediĢ 
ödemelerinden, 

66.099 “     “ masraf dağıtım paylarından, 

52.772 “    “ yatırım avanslarından hak ediĢlerle 
yapılan giriĢlerden, 

33.506 “     “ arazi ve kamulaĢtırma bedellerinden, 
17.924 “     “ kur farkı faiz ve kredi komisyonlarından, 
12.324 “     “ tashih ve iadelerden, 

6.598 “     “ diğer giriĢlerden, 

1.746.070  oluĢmuĢtur. 

Yapılmakta olan yatırımlardan yıl içinde yapılan 1.040.616 bin TL tutarındaki 
çıkıĢın da;  

602.016 bin 
TL‟si maddi duran varlıklara yapılan aktarmalara,  

298.991 “     “ iĢletmeler arası nakillere, 
105.860 “     “ kur farklarına, 

 

 
 

11.641 “     “ tashihlere, 

1.070 “    “ maddi olmayan duran varlıklara, 

74 “    “ Komisyon ve kredi tutarlarına, 
20.964 “    “ diğer çıkıĢlara 

1.040.616  aittir. 

Yatırımlar hakkında ayrıntılı bilgi, raporun “ĠĢletme ÇalıĢmaları” bölümünde 
verildiğinden burada tekrar edilmemiĢtir. 

Yatırım avanslarında görülen 213.749 bin TL tutarındaki giriĢin; 

101.624 bin 
TL‟si 

Genel Müdürlük merkezi ve iĢletme 
müdürlüklerince yıl içinde verilen avanslara, 

70.786 “    “ yıl içinde açılan akreditif avanslarına, 

36.246 “    “ açılan fakat ödenmeyen akreditfi tutarına,  
4.097 “    “ fazla verilen avans tutarına, 

663 “    “ kur farkı tutarına, 
333 “    “ Avanstan ayrıĢtırılan KDV ve ÖTV tutarına 

213.749  aittir. 

Yatırım avanslarında görülen 172.595 bin TL tutarındaki çıkıĢın da, 53.750 bin 
TL'si hakediĢlerden mahsup edilerek fiziki yatırıma verilmesinden, 83.296 bin TL‟si 
iĢletmeler arası devirden, 31.120 bin TL‟si açılan ve ödenmeyen akreditifin ödenen 
kısmından, 333 bin TL‟si avanstan ayrıĢtırılan ötv ve kdv tutarından, 4.097 bin TL‟si 
de iptal edilen akreditif tutarlarından oluĢmaktadır. 

-Maddi duran varlıklar birikmiĢ amortismanları : 
Maddi duran varlıkların; edinme değerleri, birikmiĢ amortismanları ile net 

değerleri, gruplar itibarıyla aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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Tablo 43:Maddi Duran Varlıklar Net Değerleri 

Maddi duran varlıklar 
Edinme 

değeri Bin 
TL 

BirikmiĢ 
amortismanlar Net 

değer 
Bin TL Bin TL 

Edinme 
değerine 
göre % 

Arazi ve arsalar 155     155 
Yer altı ve yerüstü 
düzenleri 8.708.864 3.802.915 43,7 4.905.949 

Binalar 257.833 67.436 26,2 190.397 
Tesis, makine ve cihazlar 1.566.329 840.391 53,7 725.939 
TaĢıtlar araç ve gereçleri 121.051 55.741 46 65.309 
DöĢeme ve demirbaĢlar 15.379 11.647 75,7 3.732 
             Ara toplam 10.669.611 4.778.130 44,8 5.891.481 
Yapılmakta olan yatırımlar 2.016.957     2.016.957 
Yatırım avansları 654.611     654.611 

      Yatırım toplamı 2.671.568     2.671.568 
Toplam 2016 13.341.179 4.778.130 35,8 8.563.049 
Toplam 2015 9.034.552 4.549.742 50,4 4.484.810 

             Fark 4.306.627 228.388 5,3 4.078.239 

ġirket‟in 2016 yıl sonu itibarıyla (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 10.609.611 
bin TL edinme değerindeki maddi duran varlıklarının %44,8 oranında 4.778.130 bin 
TL‟si amorti edilmiĢ ve 2017 yılına 5.891.481 bin TL net değerinde maddi duran 
varlık devretmiĢtir.  

Maddi duran varlıklar ile ilgili olarak ayrılan amortismanların, 2015 yılından 
devri, yıl içindeki giriĢ ve çıkıĢları ile 2017 yılına devreden tutarları, aĢağıdaki tabloda 
gösterilmiĢtir. 

Tablo 44:BirikmiĢ Amortismanlar 

 

 
  

  2015'ten 2016 yılında 2017’ya 
BirikmiĢ amortismanlar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar - -  - - 
Yer altı ve yerüstü 
düzenleri 3.642.091 160.824 - 3.802.915 

Binalar 62.362 5.768 694 67.436 
Tesis, makine ve cihazlar 786.913 53.874 397 840.390 
TaĢıtlar araç ve gereçleri 47.793 9.176 1.228 55.741 
DöĢeme ve demirbaĢlar 10.583 1.197 132 11.648 

Toplam 4.549.742 230.839 2.451 4.778.130 
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Tablo 43:Maddi Duran Varlıklar Net Değerleri 

Maddi duran varlıklar 
Edinme 

değeri Bin 
TL 

BirikmiĢ 
amortismanlar Net 

değer 
Bin TL Bin TL 

Edinme 
değerine 
göre % 

Arazi ve arsalar 155     155 
Yer altı ve yerüstü 
düzenleri 8.708.864 3.802.915 43,7 4.905.949 

Binalar 257.833 67.436 26,2 190.397 
Tesis, makine ve cihazlar 1.566.329 840.391 53,7 725.939 
TaĢıtlar araç ve gereçleri 121.051 55.741 46 65.309 
DöĢeme ve demirbaĢlar 15.379 11.647 75,7 3.732 
             Ara toplam 10.669.611 4.778.130 44,8 5.891.481 
Yapılmakta olan yatırımlar 2.016.957     2.016.957 
Yatırım avansları 654.611     654.611 

      Yatırım toplamı 2.671.568     2.671.568 
Toplam 2016 13.341.179 4.778.130 35,8 8.563.049 
Toplam 2015 9.034.552 4.549.742 50,4 4.484.810 

             Fark 4.306.627 228.388 5,3 4.078.239 

ġirket‟in 2016 yıl sonu itibarıyla (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 10.609.611 
bin TL edinme değerindeki maddi duran varlıklarının %44,8 oranında 4.778.130 bin 
TL‟si amorti edilmiĢ ve 2017 yılına 5.891.481 bin TL net değerinde maddi duran 
varlık devretmiĢtir.  

Maddi duran varlıklar ile ilgili olarak ayrılan amortismanların, 2015 yılından 
devri, yıl içindeki giriĢ ve çıkıĢları ile 2017 yılına devreden tutarları, aĢağıdaki tabloda 
gösterilmiĢtir. 

Tablo 44:BirikmiĢ Amortismanlar 

 

 
  

  2015'ten 2016 yılında 2017’ya 
BirikmiĢ amortismanlar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar - -  - - 
Yer altı ve yerüstü 
düzenleri 3.642.091 160.824 - 3.802.915 

Binalar 62.362 5.768 694 67.436 
Tesis, makine ve cihazlar 786.913 53.874 397 840.390 
TaĢıtlar araç ve gereçleri 47.793 9.176 1.228 55.741 
DöĢeme ve demirbaĢlar 10.583 1.197 132 11.648 

Toplam 4.549.742 230.839 2.451 4.778.130 

 

 
 

ġirket‟in önceki yıldan devreden 4.549.742 bin TL tutarındaki birikmiĢ 
amortismanlarına, yıl içinde 230.839 bin TL giriĢ, 2.451 bin TL tutarında çıkıĢ olmuĢ, 
ve 2017 yılına 4.778.130 bin TL tutarında birikmiĢ amortisman devretmiĢtir. 

Dönem içerisinde birikmiĢ amortismanlara yapılan giriĢler toplamı 230.839 bin 
TL‟nin, 

229.998 
bin 

TL‟si 
2016 yılı için gider kaydedilerek ayrılan 
amortismanlardan  

839 “     “ iĢletmeler arası nakillerden,  
2 “     “ tashih ve münakaleden, 

230.839  OluĢmuĢtur. 
BirikmiĢ amortismanlardan yapılan yıl içindeki 2.451 bin TL tutarındaki 

çıkıĢların; 
 

1.201 
bin 

TL‟si 
iĢletme müdürlüklerince hurdaya ayrılan sabit 
kıymetlere, 

839 “     “ iĢletmeler arası nakillere, 
374 “     “ yıl içinde satıĢı yapılan maddi duran varlıklara, 

18 “     “ yıl içinde satıĢı yapılan maddi duran varlıklara, 

17 “     “ 
Genel Müdürlük ve Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü‟nde tesis makina ve cihazlarda kayıp 
ve noksana, 

2 “     “ Ġhraç ve tahsis-münakaleye, 
2.451  aittir. 

E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 
Maddi olmayan duran varlıkların; edinme değerleri, itfa değerleri ile net 

değerleri, gruplar itibarıyla aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 45:Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Maddi olmayan duran 
varlıklar 

2015'den 2016 yılında 2017'e 
devir Giren Çıkan devir 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Haklar 8.317 974   9.291 
AraĢtırma ve geliĢtirme  
giderleri 

1     1 
Özel maliyetler 68     68 
Diğer maddi olmayan duran var. 7.239 96   7.335 

Toplam (Brüt) 15.625 1.070 - 16.695 
BirikmiĢ amortismanlar 11.153 1.598   12.751 

Toplam  (Net) 4.472 (528) - 3.944 

2015 yılından devreden 15.625 bin TL edinme değerindeki maddi olmayan 
duran varlıklara yıl içinde toplam 1.070 bin TL giriĢ olmuĢtur. Yıl sonu itibarıyla 
16.695 bin TL edinme değerindeki maddi olmayan duran varlıkların 12.751 bin TL‟lik 
kısmı itfa edildiğinden, 2017 yılına 3.944 bin TL net değerinde maddi olmayan duran 
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varlıkların devretmiĢtir.  
Yıl içindeki 1.070 bin TL tutarındaki birikmiĢ amortismanlara giriĢin tamamı 

dönem içerisinde ayrılan amortismanlardır. 
Haklar hesabında görülen 974 bin TL tutarındaki giriĢin; 604 bin TL‟si Genel 

Müdürlük merkezi kayıtlarına alınan bilgisayar lisans haklarından, 361 bin TL‟si de 
Petrol ĠĢletmesi ITP hattı lisans kaydından, 9 bin TL‟si Doğal gaz Bölge Müdürlüğü 
kayıtlarından oluĢmaktadır. 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabında yer alan 96 bin TL tutarındaki 
giriĢin tamamı Genel Müdürlük merkezi hesaplarına alınan diğer bilgisayar program 
lisanslarına aittir. 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları: 
Bu hesapta yer alan 72.224 bin TL‟nin 100 bin TL‟si gelecek yıllara ait 

giderlerden, 72.124 bin TL‟si ise gelecek yıllara ait gelir tahakkuklarından 
oluĢmaktadır.  

Gelecek yıllara ait giderler kaleminde yer alan bakiyenin, 100.076,88 TL‟si 
AHK Direktörlüğü kamp sahası gider tahakkuklarına, 188 TL‟si ise BTC Proje 
Direktörlüğü‟nün gelecek yıllara sarkan online haberleĢme giderinden kaynaklıdır. 

 Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkukları kaleminde bulunan 72.124 bin TL‟lik 
bakiye ise, BOTAġ‟ın iĢtiraki olan TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.‟ye sermaye kredisi 
olarak aktarılan tutara iliĢkin olarak tahakkuk ettirilen faiz gelirlerinden oluĢmaktadır.  

H-Diğer Duran Varlıklar: 
Bu hesapta görülen 109 bin TL‟nin tamamı, gelecek yıllar ihtiyaç stoklarına 

aittir.  
-Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar: 
Bu hesapta görülen 109 bin TL tutarındaki gelecek yıllar ihtiyacı stoklarının; 
101 bin TL‟si Irak- Türkiye HPBH depolama tankları tabanında bulunan 

2.482.677 varil, 

8 “     “ Ceyhan Kırıkkale HPBH depolama tankları tabanında 
bulunan 948.227 varil, 

109  ham petrolün değerinden oluĢmaktadır. 
 
 
-Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplara iliĢkin açıklamalara, Bilançonun Pasif bölümünde yer 

verilmiĢtir. 
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varlıkların devretmiĢtir.  
Yıl içindeki 1.070 bin TL tutarındaki birikmiĢ amortismanlara giriĢin tamamı 

dönem içerisinde ayrılan amortismanlardır. 
Haklar hesabında görülen 974 bin TL tutarındaki giriĢin; 604 bin TL‟si Genel 

Müdürlük merkezi kayıtlarına alınan bilgisayar lisans haklarından, 361 bin TL‟si de 
Petrol ĠĢletmesi ITP hattı lisans kaydından, 9 bin TL‟si Doğal gaz Bölge Müdürlüğü 
kayıtlarından oluĢmaktadır. 

Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabında yer alan 96 bin TL tutarındaki 
giriĢin tamamı Genel Müdürlük merkezi hesaplarına alınan diğer bilgisayar program 
lisanslarına aittir. 

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları: 
Bu hesapta yer alan 72.224 bin TL‟nin 100 bin TL‟si gelecek yıllara ait 

giderlerden, 72.124 bin TL‟si ise gelecek yıllara ait gelir tahakkuklarından 
oluĢmaktadır.  

Gelecek yıllara ait giderler kaleminde yer alan bakiyenin, 100.076,88 TL‟si 
AHK Direktörlüğü kamp sahası gider tahakkuklarına, 188 TL‟si ise BTC Proje 
Direktörlüğü‟nün gelecek yıllara sarkan online haberleĢme giderinden kaynaklıdır. 

 Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkukları kaleminde bulunan 72.124 bin TL‟lik 
bakiye ise, BOTAġ‟ın iĢtiraki olan TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.‟ye sermaye kredisi 
olarak aktarılan tutara iliĢkin olarak tahakkuk ettirilen faiz gelirlerinden oluĢmaktadır.  

H-Diğer Duran Varlıklar: 
Bu hesapta görülen 109 bin TL‟nin tamamı, gelecek yıllar ihtiyaç stoklarına 

aittir.  
-Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar: 
Bu hesapta görülen 109 bin TL tutarındaki gelecek yıllar ihtiyacı stoklarının; 
101 bin TL‟si Irak- Türkiye HPBH depolama tankları tabanında bulunan 

2.482.677 varil, 

8 “     “ Ceyhan Kırıkkale HPBH depolama tankları tabanında 
bulunan 948.227 varil, 

109  ham petrolün değerinden oluĢmaktadır. 
 
 
-Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplara iliĢkin açıklamalara, Bilançonun Pasif bölümünde yer 

verilmiĢtir. 
 

 

 
 

-Pasif 
ġirket‟in 2016 yılı bilançosunun pasifini oluĢturan hesaplar, önceki yıl 

rakamları ile karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 46:Pasif Hesaplar 

PASĠF ( VARLIKLAR ) 

Önceki Dönem Cari dönem  Fark  31.12.2015 31.12.2016 

 Bin TL  Top. 
%  Bin TL  Top. 

%  Bin TL  

I- KISA VADELĠ YABANCI 
KAYNAKLAR            

    A- Mali Borçlar        187.151     0,9         196.041      0,7             8.890  
    B- Ticari Borçlar     2.925.735       14,4      2.221.906         8,1        (703.829) 
    C- Diğer Borçlar     5.094.564       25,1      3.020.568       11,0     (2.073.996) 
    D- Alınan Avanslar               297         0,0             5.981         0,0             5.684  
    E- Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Hak.        178.136         0,9         178.136         0,6                   -    
    F- Ödenecek Vergi ve Diğer 
Yükümlülükler 

       450.370         2,2      1.209.499         4,4         759.129  
    G- Borç ve Gider KarĢılıkları            6.337         0,0           10.464         0,0             4.127  
    H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. 
Tah. 

         14.035         0,1           19.802         0,1             5.767  
    I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar        109.554         0,5                177         0,0        (109.377) 

KVYK TOPLAMI 8.966.180      44,1  6.862.573      25,0     (2.103.607) 
II- UZUN VADELĠ YABANCI 
KAYNAKLAR          

              

    A- Mali Borçlar        911.462         4,5      1.060.875         3,9         149.413  
    B- Ticari Borçlar          19.430         0,1           23.517         0,1             4.087  
    C- Diğer Borçlar                  -             -        1.622.031         5,9    
    D- Alınan Avanslar                  -             -                     -             -      
    E- Borç ve Gider KarĢılıkları        354.257         1,7         414.438         1,5           60.182  
    F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gid. 
Tah. 

         99.369         0,5         103.620         0,4             4.251  
    G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kayn.                  -             -                     -             -                     -    

UVYK TOPLAMI 1.384.517        6,8  3.224.481      11,7      1.839.964  
YABANCI KAYNAK TOPLAMI 10.350.696      51,0  10.087.053      36,7        (263.643) 

III- ÖZ KAYNAKLAR                          -    
    A- ÖdenmiĢ Sermaye     4.145.000       20,4      4.145.000       15,1                   -    
    B- Sermaye Yedekleri                  -             -                     -             -                     -    
    C- Kar Yedekleri     6.254.185       30,8      6.294.817       22,9           40.632  
    D- GeçmiĢ Yıllar Karları                  -             -                     -             -                     -    
    E- GeçmiĢ Yıllar Zararları (-)       

(979.534) 
     

(4,8) 
                 -             -           979.534  

    F- Dönem Net Karı         541.810         2,7      6.935.301       25,3      6.393.491  
ÖZ KAYNAK TOPLAMI 9.961.462      49,0  17.375.119      63,3      7.413.657  

KAYNAKLAR TOPLAMI 20.312.158    100,0  27.462.172    100,0      7.150.014  
         Nazım Hesaplar 3.620.924   2.361.016      (1.259.908) 

ġirket‟in pasif değerleri, geçen yıla göre %35,2 oranında artarak 27.462.172 bin 
TL‟ye yükselmiĢtir. Tablodan da görüldüğü üzere, geçen yıla göre yabancı kaynakların 
%19,77 oranında azalıĢ göstermesine karĢın, 2016 yılında geçmiĢ yıl zararları hesabı 
bakiyesinin sıfırlanması ve dönemin de 6.935 milyon TL karla sonuçlanmasının 
etkisiyle öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı % 63,27‟ye yükselirken, 

165Sayıştay   



 

 
 

yabancı kaynakların payı da %36,73‟e düĢmüĢtür. 
ġirket‟in yabancı kaynaklarının geçen yıla göre azalmasına etki eden faktörlere, 

aĢağıda hesapların incelenmesi sırasında yer verilmiĢtir. 
I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 
ġirket‟in geçen yıla göre %23,46 oranında azalarak 6.862.573 bin TL‟ye düĢen 

kısa vadeli yabancı kaynakları oluĢturan hesaplar, aĢağıda sırası ile incelenmiĢtir. 
A-Mali Borçlar: 
Bu hesapta görülen 196.041bin TL‟nin; 

195.849 bin TL‟si Tuz Gölü Depolama Projesi için Dünya Bankası‟ndan sağlanan 
Hazine Garantili libor + %0,25 faizli 325 milyon ABD Doları 
tutarındaki kredinin 2017 yılında ödenecek 55.651.633,60 ABD 
Doları tutarındaki taksitlerinin dönem sonu TL karĢılığını (1 
ABD Doları=3,5192 TL), 

192 “     “ Avrupa Yatırım Bankası‟ndan (ECU) sağlanan Hazine devirli 
değiĢken Libor faizli kredinin 2017 yılında ödenecek 51.610 
AVRO tutarındaki taksitlerinin dönem sonu TL karĢılığını (1 
AVRO =3,7099TL), 

196.041  göstermektedir. 

Döviz bazındaki kredilerin dönem sonu değerlemelerinde; gerek ABD Doları 
bazındaki gerekse AVRO bazındaki kredilerde, 477 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu 
Tebliğinde 2016 yılı sonu için belirlenen (1 ABD Doları = 3.5192 TL ve 1 AVRO = 
3,7099 TL olarak)  döviz kurlarının esas alındığı görülmektedir.  

B-Ticari Borçlar: 
Geçen yıla göre %24,06 oranında azalan ticari borçların ayrıntısı, geçen yıl ile 

karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 47:Ticari Borçlar 

Ticari borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
Ba ) Satıcılar 2.714.158 1.954.406 342.110 
Bc) Alınan depozito ve teminatlar 53.902 64.182 11.400 
Bc) Diğer ticari borçlar 157.675 203.319 39.689 

   Toplam   2.925.735 2.221.907 703.828 

Ba)Satıcılar: 
Satıcılara borçlar hesabının ayrıntısı aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.  
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Tablo 48:Satıcılara Borçlar 

Satıcılar 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
 - Mahalli idarelere 6.892 2.293 (4.599) 
-Diğer Kamu Kurumlarına - 13 13 
 - Kamu iktisadi teĢebbüslerine  14.170 - (14.170) 
 - Bağlı ortaklık ve iĢtirakler  - 40 40 
 - Gerçek ve tüzel kiĢilere 56.847 48.811 (8.036) 
 - Yurt dıĢına borçlar 2.636.249 1.903.250 (732.999) 

Toplam 2.714.158 1.954.406 (759.752) 

-Mahalli idarelere ve Diğer Kamu Kurumlarına borçlar: 
Bu hesapta yer alan 2.293 bin TL‟nin tamamının Ġstanbul Gaz Dağıtım San. ve 

Tic. Aġ‟ye 2016 Aralık ayı doğal gaz taĢıma bedelinden doğan borca ait olduğu 
görülmektedir. 

13 Bin TL‟si ise Ceyhan Belediyesinin Ceyhan Bölge Müdürlüğündeki katı 
atıkların alınması iĢi karĢılığı alacağı olup, Ceyhan Belediyesinin Düzce 5. Ġcra 
Müdürlüğüne olan borcuna karĢılık kesilerek Düzce 5. Ġcra Müdürlüğüne gönderilen 
tutarlardan Aralık 2016 sonu bakiyesinden kaynaklıdır.  

-Bağlı Ortaklıklara Borçlar: 
Bu hesapta görülen 40 bin TL‟nin tamamı; BIL‟den 2016 Aralık ayında yapılan 

fazla tahsilattan kaynaklı olup, 2017 Ocak döneminde faturaları ile mahsuplaĢtırılarak 
kapatılmıĢtır.  

-Gerçek ve Tüzel KiĢilere Borçlar: 
Yıl sonu itibarıyla KuruluĢun gerçek ve tüzel kiĢilere borçları 48.811 bin TL 

olup, söz konusu tutarın; 
36.899 bin TL‟si  Genel Müdürlük merkezinin taĢıma bedelinden doğal gaz 

dağıtım Ģirketlerine,  

11.912 “    “ mal ve hizmet alımından çeĢitli kurum ve firmalara, 
48.811  olan borçlarını göstermektedir. 

-Yurt DıĢına Borçlar: 
Geçen yıla göre %27,8 oranında azalarak 1.903.250 bin TL‟ye düĢen yurt dıĢına 

borçlar tutarının;  
1.031.505 bin TL‟si Rusya‟dan 2016 Aralık ayında alınan toplam 293.107.632,61 

ABD Doları tutarındaki doğal gaz bedeli borcunun dönem 
sonu TL karĢılığını, 

93.789 “    “ Azerbaycan‟dan 2016 yılı Aralık ayında alınan 26.650.552,26 
ABD Doları tutarındaki doğal gaz bedelini, 
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273.492 “    “ Ġthal edilen LNG bedeli olarak Cezayir‟e olan 77.714.259 
ABD Doları borcun dönem sonu TL karĢılığını,  

2.530 “    “ Azerbaycan‟dan (BIL) alınan 718.862,92 ABD Doları 
tutarındaki doğal gaz bedeli borcunun dönem sonu TL 
karĢılığını, 

78.782 “    “ Ġthal edilen LNG bedeli olarak Nijerya‟ya olan 22.386.435,59 
ABD Doları borcun dönem sonu TL karĢılığını, 

423.152 “    “  Spot olarak alınan LNG bedelinden 120.241.061,81 ABD  
dolarının dönem sonu TL karĢılığını, 

1.903.250   göstermektedir. 

Yurt dıĢına olan borçlar 477 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile belirlenen 
kurlara göre (1 ABD Doları= 3,5192) değerlemeye tabi tutulmuĢtur. 

Bb)Alınan Depozito Ve Teminatlar: 
Yıl sonu bakiyesi 64.182 bin TL olan alınan depozito ve teminatların ;  
55.395 bin TL‟si yatırım iĢlemleri nedeniyle müteahhitlerden alınan yabancı para 

cinsinden teminatların TL tutarına, 

5.537 “    “ yatırım iĢlemleri nedeniyle müteahhitlerden alınan TL cinsinden  
teminatların tutarına, 

2.412 “    “ hizmet alımları nedeniyle yüklenicilerden alınan teminata, 

361 “    “ mal alımları nedeniyle yüklenicilerden alınan teminata, 

291 “    “ mal ve hizmet alımları nedeniyle çeĢitli kiĢi ve kuruluĢlardan 
alınan diğer güvence bedelleri ve depozitolara, 

186 “    “ mal ve hizmet alımları nedeniyle ve diğer nedenlerle çeĢitli kiĢi 
ve kuruluĢlardan alınan yabancı para cinsinden teminatların TL 
tutarına 

64.182  aittir.  

Söz konusu teminatlar, ilgili kiĢilerle yapılan sözleĢme hükümleri çerçevesinde 
tasfiye edilmektedir. 

Bc)-Diğer Ticari Borçlar: 
Bu hesap grubunda yer alan 203.319 bin TL tutarın;  

24.094 bin TL‟si Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerince müteahhit hak 
ediĢlerinden emanete alınan meblağa, 

7.649 “    “ mal ve hizmet alımlarından gerçek kiĢi ve kuruluĢlara, 
61.252 “    “ KuruluĢun yatırımlarını gerçekleĢtiren yurtiçi müteahhitlerin 

hak ediĢlerine, 
71.842 “    “ KuruluĢun yatırımlarını gerçekleĢtiren yurtdıĢı müteahhitleri 

emanete alınan hak ediĢ bedellerine, 
20.108 “    “ KuruluĢun mal ve hizmet alımı gerçekleĢtirdiği yurtdıĢı 

menĢeili firmalara , 
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273.492 “    “ Ġthal edilen LNG bedeli olarak Cezayir‟e olan 77.714.259 
ABD Doları borcun dönem sonu TL karĢılığını,  

2.530 “    “ Azerbaycan‟dan (BIL) alınan 718.862,92 ABD Doları 
tutarındaki doğal gaz bedeli borcunun dönem sonu TL 
karĢılığını, 

78.782 “    “ Ġthal edilen LNG bedeli olarak Nijerya‟ya olan 22.386.435,59 
ABD Doları borcun dönem sonu TL karĢılığını, 

423.152 “    “  Spot olarak alınan LNG bedelinden 120.241.061,81 ABD  
dolarının dönem sonu TL karĢılığını, 

1.903.250   göstermektedir. 

Yurt dıĢına olan borçlar 477 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile belirlenen 
kurlara göre (1 ABD Doları= 3,5192) değerlemeye tabi tutulmuĢtur. 

Bb)Alınan Depozito Ve Teminatlar: 
Yıl sonu bakiyesi 64.182 bin TL olan alınan depozito ve teminatların ;  
55.395 bin TL‟si yatırım iĢlemleri nedeniyle müteahhitlerden alınan yabancı para 

cinsinden teminatların TL tutarına, 

5.537 “    “ yatırım iĢlemleri nedeniyle müteahhitlerden alınan TL cinsinden  
teminatların tutarına, 

2.412 “    “ hizmet alımları nedeniyle yüklenicilerden alınan teminata, 

361 “    “ mal alımları nedeniyle yüklenicilerden alınan teminata, 

291 “    “ mal ve hizmet alımları nedeniyle çeĢitli kiĢi ve kuruluĢlardan 
alınan diğer güvence bedelleri ve depozitolara, 

186 “    “ mal ve hizmet alımları nedeniyle ve diğer nedenlerle çeĢitli kiĢi 
ve kuruluĢlardan alınan yabancı para cinsinden teminatların TL 
tutarına 

64.182  aittir.  

Söz konusu teminatlar, ilgili kiĢilerle yapılan sözleĢme hükümleri çerçevesinde 
tasfiye edilmektedir. 

Bc)-Diğer Ticari Borçlar: 
Bu hesap grubunda yer alan 203.319 bin TL tutarın;  

24.094 bin TL‟si Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerince müteahhit hak 
ediĢlerinden emanete alınan meblağa, 

7.649 “    “ mal ve hizmet alımlarından gerçek kiĢi ve kuruluĢlara, 
61.252 “    “ KuruluĢun yatırımlarını gerçekleĢtiren yurtiçi müteahhitlerin 

hak ediĢlerine, 
71.842 “    “ KuruluĢun yatırımlarını gerçekleĢtiren yurtdıĢı müteahhitleri 

emanete alınan hak ediĢ bedellerine, 
20.108 “    “ KuruluĢun mal ve hizmet alımı gerçekleĢtirdiği yurtdıĢı 

menĢeili firmalara , 

 

 
 

12.545 “    “ KuruluĢun çeĢitli mal alımlarından kaynaklı olarak çeĢitli tüzel 
ve özel kiĢilere, 

832 “    “ Genel Müdürlük merkezi ve iĢletme müdürlüklerinin özellikle 
TPAO ve elektrik bedeli olmak üzere çeĢitli iĢ ve 
iĢlemlerinden kamu iktisadi teĢebbüslerine, 

180 “    “ çeĢitli iĢ ve iĢlemlerinden sosyal güvenlik kurumlarına, 
823 “    “ çeĢitli iĢ ve iĢlemlerinden vergi dairelerine,  
15 “    “ çeĢitli iĢ ve iĢlemlerinden mahalli idarelere,  

211 “    “ KuruluĢun yatırımlarını gerçekleĢtiren müteahhit firma 
ĠĢçilerinin alacak iĢlemlerinden emanete alınan meblağa, 

339 “    “ çeĢitli iĢ ve iĢlemlerinden resmi dairelere, 
3.429 “    “ Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerinin çeĢitli iĢ ve 

iĢlemlerinden gerçek kiĢi ve kuruluĢlara, 
203.319   olan  ticari borçları göstermektedir.  

C)-Diğer Borçlar: 
Bu hesapta yer alan 3.020.568 bin TL‟nin hesap grupları itibarıyla ayrıntısı, 

geçen yıl rakamlarıyla karĢılaĢtırmalı olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
Tablo 49:Diğer Borçlar 

Diğer borçlar Önceki 
dönem 

Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ca) Bağlı ortaklığa borçlar 203.873 261.559 57.686 
Cb) Personele borçlar 1.819 2.128 309 
Cc) Diğer çeĢitli borçlar 4.888.872 2.756.881 (2.131.991) 

Toplam 5.094.564 3.020.568 (2.073.996) 

Ca) Bağlı ortaklığa borçlar: 
Bu hesapta yer alan 261.559 bin TL KuruluĢun bağlı ortaklığı BIL‟e (BOTAġ 

International Ltd.Co.) olan borca ait olup, 12 bin TL‟si Genel Müdürlük kayıtlarında 
yer alan, geçmiĢ yıllarda Atatürk Barajında petrol yayılımı müdahalesi için yapılan 
349.989 TL harcamanın 2008 yılında Bilançonun aktifinde yer alan 337.694 TL 
tutarındaki alacaktan mahsup edilmesi sonucu bakiye borca, 261.547 bin TL‟si de 
Petrol ĠĢletmeleri kayıtlarında yer alan liman hizmetlerinden doğan borca aittir. 

Cb)Personele Borçlar: 
Yıl sonu bakiyesi 2.128 bin TL olan personele borçlar, tahakkuku yapılmasına 

rağmen personele ödenemeyen mesai, vardiya, ücret toplu iĢ sözleĢmesi vb 
nedenlerden doğan personel alacaklarını göstermektedir. 

Cc)Diğer ÇeĢitli Borçlar : 
Geçen yıla göre %43,61 oranında azalıĢ göstererek 2.756.881 bin TL‟ye düĢen 

diğer çeĢitli borçların; 
1.351.693 bin TL‟si TPAO‟dan devir alınan Silivri yeraltı doğal gaz depolama 

tesislerinde bulunan yastık gazı bedelinden, toplam 22 
taksitten 2017 yılı içerisinde 10 taksit olarak ödenecek olan, 
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(Yastık gazına iliĢkin olarak kalan bakiye uzun vadeli diğer 
çeĢitli borçlar hesabında takip edilmektedir.) 

460.082 “   “ TPAO‟dan devir alınan Silivri yeraltı doğal gaz depolama 
tesislerinin bedeli olarak, TPAO‟ya  2 adet fatura karĢılığı 
ödenecek olan, 

270.516 “   “ Ankara TIR GSM Müdürlüğü‟ne ödenmesi gereken 
(Ġthalden alınan KDV borcunun Aralık ayına ait olan),  

547.395 “   “ TANAP Projesi kapsamında BOTAġ adına %5 pay 
oranınca sermaye ödemelerini yerine getiren SOCAR‟a 
olan, (BOTAġ %30 oranında proje ortağı olmasına karĢın 
%5 lik pay SOCAR tarafından ödenmekte kendisine borç 
kaydedilmektedir.) 

32.008 “   “ LNG tesislerinin “Send Out “ kapasitesinin arttırılması 
projesi kapsamında Rönesans inĢaat A.ġ.‟ye verilecek 
avansa ait, (ödemesi 13.01.2017 tarihinde yapılmıĢtır. ) 

18.227 “   “ Ege Gaz A.ġ. ile yapılan sözleĢme gereği ilgili firmaya 
depo kullanım bedelinden kaynaklı, 

23.311 “   “ ETKĠ Liman ĠĢletmesine olan, 

18.130 “   “ KuruluĢ maddi duran varlıkları için alınan harici sigorta 
hizmetinden kaynaklı olarak 18.027 bin TL‟si Anadolu 
Anonim Türk Sigorta A.ġ.‟ye ve diğer sigorta Ģirketlerine 
olan, 

4.867 “   “ Ġletim, depolama ve ithalat lisans bedellerinden EPDK‟ya, 

3.802 “   “ TANAP Ġletim A.ġ.‟nin istisna hakkından kaynaklı olarak, 
TANAP AHK‟ya olan KDV‟ye ait 

1.185 “   “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün Rönesans A.ġ.‟ye toptan 
elektrik alımından kaynaklı, 

966 “   “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün Naturel Denizcilik A.ġ.‟ye 
olan,  

984 “   “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün Rotoky Turkey AkıĢ 
Sistemleri Kontrol Ltd. ġti.‟ye olan, 

1.255 “   “ Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerin SGK 
Müdürlükleri ve diğer kamu idarelerine olan, 

7.577 “    “ Genel Müdürlük merkezi kayıtlarında yer alan TC Ziraat 
Bankası ve Vakıflar Bankasına yatırılan ancak  mahiyeti 
tespit edilmediğinden (yapılacak iĢlem için gereği 
beklenen) bu hesapta bekletilen,  

948 “    “ Genel Müdürlük birimlerince hukuki danıĢmanlık hizmeti 
alınan Cemal ġANLI hukuk bürosuna olan, 

808 “   “ Ceyhan Bölge Müdürlüğü‟nün UlaĢtırma, Denizcilik ve 
HaberleĢme Bakanlığı‟na olan, 
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(Yastık gazına iliĢkin olarak kalan bakiye uzun vadeli diğer 
çeĢitli borçlar hesabında takip edilmektedir.) 

460.082 “   “ TPAO‟dan devir alınan Silivri yeraltı doğal gaz depolama 
tesislerinin bedeli olarak, TPAO‟ya  2 adet fatura karĢılığı 
ödenecek olan, 

270.516 “   “ Ankara TIR GSM Müdürlüğü‟ne ödenmesi gereken 
(Ġthalden alınan KDV borcunun Aralık ayına ait olan),  

547.395 “   “ TANAP Projesi kapsamında BOTAġ adına %5 pay 
oranınca sermaye ödemelerini yerine getiren SOCAR‟a 
olan, (BOTAġ %30 oranında proje ortağı olmasına karĢın 
%5 lik pay SOCAR tarafından ödenmekte kendisine borç 
kaydedilmektedir.) 

32.008 “   “ LNG tesislerinin “Send Out “ kapasitesinin arttırılması 
projesi kapsamında Rönesans inĢaat A.ġ.‟ye verilecek 
avansa ait, (ödemesi 13.01.2017 tarihinde yapılmıĢtır. ) 

18.227 “   “ Ege Gaz A.ġ. ile yapılan sözleĢme gereği ilgili firmaya 
depo kullanım bedelinden kaynaklı, 

23.311 “   “ ETKĠ Liman ĠĢletmesine olan, 

18.130 “   “ KuruluĢ maddi duran varlıkları için alınan harici sigorta 
hizmetinden kaynaklı olarak 18.027 bin TL‟si Anadolu 
Anonim Türk Sigorta A.ġ.‟ye ve diğer sigorta Ģirketlerine 
olan, 

4.867 “   “ Ġletim, depolama ve ithalat lisans bedellerinden EPDK‟ya, 

3.802 “   “ TANAP Ġletim A.ġ.‟nin istisna hakkından kaynaklı olarak, 
TANAP AHK‟ya olan KDV‟ye ait 

1.185 “   “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün Rönesans A.ġ.‟ye toptan 
elektrik alımından kaynaklı, 

966 “   “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün Naturel Denizcilik A.ġ.‟ye 
olan,  

984 “   “ LNG ĠĢletme Müdürlüğü‟nün Rotoky Turkey AkıĢ 
Sistemleri Kontrol Ltd. ġti.‟ye olan, 

1.255 “   “ Genel Müdürlük merkezi ve iĢletmelerin SGK 
Müdürlükleri ve diğer kamu idarelerine olan, 

7.577 “    “ Genel Müdürlük merkezi kayıtlarında yer alan TC Ziraat 
Bankası ve Vakıflar Bankasına yatırılan ancak  mahiyeti 
tespit edilmediğinden (yapılacak iĢlem için gereği 
beklenen) bu hesapta bekletilen,  

948 “    “ Genel Müdürlük birimlerince hukuki danıĢmanlık hizmeti 
alınan Cemal ġANLI hukuk bürosuna olan, 

808 “   “ Ceyhan Bölge Müdürlüğü‟nün UlaĢtırma, Denizcilik ve 
HaberleĢme Bakanlığı‟na olan, 

 

 
 

1.042 “    “ KuruluĢ çalıĢanlarına yapılan giyim yardımından kaynaklı 
olarak Multinet Kurumsal Hizmetler A.ġ.‟ye olan, 

10.922 “   “ mal ve hizmet temininden gerçek ve tüzel kiĢilere olan, 

1.163 “   “ dağıtılacak avukatlık vekalet ücretine ait, 

2.756.881  borçları göstermektedir. 

D-Alınan Avanslar : 
Bu hesapta yer alan 1.807 bin TL‟nin, 

1.790 TL‟  si Genel Müdürlük merkezi tarafından  Karayolları Genel 
Müdürlüğünden Gebze-Orhangazi-Ġzmir otoyolu projesi 
inĢaatı nedeniyle alınan avans tutarını, 

17 “   “ AtanmıĢ Devlet KuruluĢu (ADK)‟nın, BTC Ham Petrol 
Boru Hattı için BTC Co.  fonundan arazi harcamaları ve 
çevrenin yeniden düzenlenmesi için aldığı avans tutarını 

1.807  ifade etmektedir. 
E-Yıllara Yaygın ĠnĢaat Ve Onarım Hak EdiĢleri: 
BTC Ham Petrol Boru Hattı ĠnĢaatı ile ilgili hakediĢ bedellerinin izlendiği bu 

hesapta yer alan  178.136 bin TL‟nin;  
117.669 bin TL‟si AtanmıĢ Devlet KuruluĢu (ADK)‟nın, BOTAġ‟a devrettiği 

arazi istimlak ve kamulaĢtırma dönemi gelirlerini, 

60.467 “   “ ADK‟nın devrettiği arazi istimlak ve kamulaĢtırma dönemi 
gelirlerinin enflasyon düzeltmelerini,  

178.136  ifade etmektedir. 

F-Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler: 
KuruluĢun gerek yükümlü, gerekse sorumlu sıfatıyla ödemek zorunda olduğu 

vergi ve diğer yükümlülüklerin yılsonu bakiyesi 1.209.499 bin TL olup; söz konusu 
tutarın; 1.193.915 bin TL‟si ödenecek vergi ve fonlara, 15.529 bin TL‟si Sosyal 
Güvenlik Kurumu kesintilerine, 55 bin TL‟si de diğer yükümlülüklere aittir.  

-Ödenecek Vergi Ve fonlar:  
Bu grupta yer alan 1.193.915 bin TL‟nin;  

727.864 Bin TL‟si 2016 yılı IV. Dönem kurumlar geçici vergisini, 
240.074 “   “ 2016 Yılı Aralık ayı doğal gaz satıĢları neticesinde ödenecek 

KDV‟yi 
112.988 “   “ Aralık 2016 ayı ÖTV tutarını,  
62.256 “    “ KuruluĢun yükümlü olduğu damga vergisini, 
39.514 “   “ üçüncü kiĢilerden kesilen gelir ve damga vergisini, 
6.514 “   “ personelin Aralık 2016 ayı gelir ve damga vergisini, 
4.705 “   “                                                                                    Aralık 2016 ayı sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV‟yi, 

1.193.915  göstermektedir. 
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-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri: 
Bu hesapta yer alan 15.529 bin TL‟nin; 9.476 bin TL‟si Sosyal Güvenlik 

Kurumu primleri iĢveren payına, 402 bin TL‟si de ĠĢsizlik Sigortası iĢveren payına, 7 
bin TL‟si sosyal güvenlik destekleme primi SGDP kesintisi iĢveren payına 5.437 bin 
TL‟si Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisi iĢçi payına, 188 bin TL‟si de ĠĢsizlik 
Sigortası iĢçi payına, 5 bin TL‟si sosyal güvenlik destekleme primi SGDP kesintisi iĢçi 
payına, 14 bin TL‟si emekli sandığı iĢveren hissesi payına aittir. 

-Ödenecek diğer yükümlülükler 
Bu hesapta yer alan 55 bin TL; personel ücretlerinden kesilen sendika aidatları, 

spor kulübü, icra  vb kesintilerini göstermektedir. 
G-Borç ve Gider KarĢılıkları: 
Bu hesapta görülen 10.464 bin TL‟nin, 10.164 bin TL‟si kıdem tazminatı 

karĢılıklarından, 300 bin TL‟si ise diğer borç ve gider karĢılıklarından oluĢmaktadır.  
Diğer borç ve gider karĢılıklarında yer alan 300 bin TL‟nin 188 bin TL‟si 

BOTAġ‟ın ITP Hattı petrol taĢıma hizmet alacakları konusunda Uluslararası Tahkim 
Divanı nezdinde takip edilen dava kapsamında BOTAġ sözleĢmeli hukuk bürosu 
(King &Spalding Hukuk Bürosu) ile BOTAġ arasındaki sözleĢme çerçevesinde 
mutabakat sağlanamayan masraf tutarlarına ait olduğu, 112 bin TL‟sinin ise 2005-
2006-2007 yıllarında kayıtlara alındığı ve yapılan incelemelerde bir kısmının mahsup 
ekinde herhangi bir belgenin bulunmadığı, bir kısmının kod tashihi açıklaması ile 
kayıtlara alındığı ve aradan geçen süre içinde herhangi bir iĢlem görmediği tespit 
edilmiĢtir.  

Bilindiği gibi 6098 sayılı Borçlar Kanunu‟nun 146 ncı maddesinde ; “Kanunda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaĢımına tabidir ” hükmü 
yer almaktadır 

Belgesi gelmeyen mal ve hizmetlerden borçlar hesabında izlenen ve 2005-2006-
2007 yıllarında kayıtlara alınan 112 bin TL tutarındaki meblağın yeniden incelenerek,  
mahiyeti hakkında bilgi edinilemeyen tutarların gelir hesaplarına alınarak tasfiye 
edilmesi önerilir 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları: 
Ġçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile 

faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği bu 
hesapta yer alan 19.802 bin TL‟nin; 12.696 bin TL‟si gelecek aylara ait gelirlere, 
7.106 bin TL‟si gider tahakkuklarına aittir. 

Gelecek aylara ait gelirler hesabının yıl sonu bakiyesi olan 12.696 bin TL‟nin 
2.364 bin TL‟si DemirtaĢ OSB‟de bulunan RMA istasyonunun Bursagaz A.ġ.‟ye 
satıĢından, 10.312 bin TL‟si Superonline firması ile 24.12.2009 tarihinde “BOTAġ 
Fiber Optik Kablo Alt Yapısının Kiraya Verilmesi” projesi kapsamındaki gelecek 
aylara ait kira gelirlerinden oluĢmaktadır. 

Gider tahakkukları hesabında yer alan 7.106  bin TL‟nin ise, 
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-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri: 
Bu hesapta yer alan 15.529 bin TL‟nin; 9.476 bin TL‟si Sosyal Güvenlik 

Kurumu primleri iĢveren payına, 402 bin TL‟si de ĠĢsizlik Sigortası iĢveren payına, 7 
bin TL‟si sosyal güvenlik destekleme primi SGDP kesintisi iĢveren payına 5.437 bin 
TL‟si Sosyal Güvenlik Kurumu kesintisi iĢçi payına, 188 bin TL‟si de ĠĢsizlik 
Sigortası iĢçi payına, 5 bin TL‟si sosyal güvenlik destekleme primi SGDP kesintisi iĢçi 
payına, 14 bin TL‟si emekli sandığı iĢveren hissesi payına aittir. 

-Ödenecek diğer yükümlülükler 
Bu hesapta yer alan 55 bin TL; personel ücretlerinden kesilen sendika aidatları, 

spor kulübü, icra  vb kesintilerini göstermektedir. 
G-Borç ve Gider KarĢılıkları: 
Bu hesapta görülen 10.464 bin TL‟nin, 10.164 bin TL‟si kıdem tazminatı 

karĢılıklarından, 300 bin TL‟si ise diğer borç ve gider karĢılıklarından oluĢmaktadır.  
Diğer borç ve gider karĢılıklarında yer alan 300 bin TL‟nin 188 bin TL‟si 

BOTAġ‟ın ITP Hattı petrol taĢıma hizmet alacakları konusunda Uluslararası Tahkim 
Divanı nezdinde takip edilen dava kapsamında BOTAġ sözleĢmeli hukuk bürosu 
(King &Spalding Hukuk Bürosu) ile BOTAġ arasındaki sözleĢme çerçevesinde 
mutabakat sağlanamayan masraf tutarlarına ait olduğu, 112 bin TL‟sinin ise 2005-
2006-2007 yıllarında kayıtlara alındığı ve yapılan incelemelerde bir kısmının mahsup 
ekinde herhangi bir belgenin bulunmadığı, bir kısmının kod tashihi açıklaması ile 
kayıtlara alındığı ve aradan geçen süre içinde herhangi bir iĢlem görmediği tespit 
edilmiĢtir.  

Bilindiği gibi 6098 sayılı Borçlar Kanunu‟nun 146 ncı maddesinde ; “Kanunda 
aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaĢımına tabidir ” hükmü 
yer almaktadır 

Belgesi gelmeyen mal ve hizmetlerden borçlar hesabında izlenen ve 2005-2006-
2007 yıllarında kayıtlara alınan 112 bin TL tutarındaki meblağın yeniden incelenerek,  
mahiyeti hakkında bilgi edinilemeyen tutarların gelir hesaplarına alınarak tasfiye 
edilmesi önerilir 

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları: 
Ġçinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile 

faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği bu 
hesapta yer alan 19.802 bin TL‟nin; 12.696 bin TL‟si gelecek aylara ait gelirlere, 
7.106 bin TL‟si gider tahakkuklarına aittir. 

Gelecek aylara ait gelirler hesabının yıl sonu bakiyesi olan 12.696 bin TL‟nin 
2.364 bin TL‟si DemirtaĢ OSB‟de bulunan RMA istasyonunun Bursagaz A.ġ.‟ye 
satıĢından, 10.312 bin TL‟si Superonline firması ile 24.12.2009 tarihinde “BOTAġ 
Fiber Optik Kablo Alt Yapısının Kiraya Verilmesi” projesi kapsamındaki gelecek 
aylara ait kira gelirlerinden oluĢmaktadır. 

Gider tahakkukları hesabında yer alan 7.106  bin TL‟nin ise, 

 

 
 

6.613 bin TL‟si Tuz Gölü yer altı depolama projesi ve Erzincan 
kompresörünün finansmanında kullanılmak üzere Dünya 
Bankasından alınan kredi için 2017 yılında ödenecek  faizin 
1. taksitinin tahakkukuna, 

66 “   “ Avrupa Yatırım Bankasından alınan krediye ait faizin 2017 
yılında ödenecek kısmının tahakkukuna, 

426 “   “ aktifleĢtirilecek giderlere, 
        1 “   “ diğer giderlere 
7.106  aittir. 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 
Bu hesapta yer alan 177 bin TL‟nin tamamı, LNG ĠĢletme Müdürlüğü 

muhasebe kayıtları ile mal ve hizmet alımı gerçekleĢtirdiği firmaların muhasebe 
kayıtları arasında KuruluĢ lehine görünen olumlu farklar olup, bakiyelere iliĢkin 
araĢtırmalar sonuçlandığında gerekli iĢlemler yapılacaktır.   

II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 
Geçen yıla göre % 133 oranında artıĢ göstererek 3.224.481 bin TL‟ye yükselen 

uzun vadeli yabancı kaynaklarının ayrıntısı, aĢağıda sırayla incelenmiĢtir.  
A-Mali Borçlar:  
Dönem sonu itibarıyla bu hesapta yer alan 1.060.875 bin TL tutarındaki 

kredilerin; 
196.202 bin TL‟si Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesinde kullanılmak 

amacıyla Dünya Bankası ile anlaĢmaya varılan  libor+0,25 faizli 
325 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin 2018 yılında 
ödenecek  55.751.897,38 ABD Doları tutarındaki taksitlerinin 
dönem sonu TL karĢılığını (1 ABD Doları= 3,5192 TL), 

861.064 “     “ Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesinde kullanılmak 
amacıyla Dünya Bankası ile anlaĢmaya varılan 400 milyon ABD 
Doları tutarındaki değiĢken libor faizli ek finansman kredisinin 
ödemesiz dönem sonrasında (2022 ve daha sonraki yıllarda) 
ödenecek 244.675.924,51 ABD Doları taksitlerinin dönem sonu 
TL karĢılığını (1 ABD Doları= 3.5192 TL), 

3.609  “     “ Avrupa Yatırım Bankası‟ndan (ECU) sağlanan Hazine devirli 
değiĢken Libor faizli kredinin 2017 ve daha sonraki yıllarda 
ödenecek 972.819,98 AVRO taksitinin dönem sonu TL 
karĢılığını (1 AVRO 3,7099 TL), 

1.060.875  göstermektedir. 

Döviz kredilerinin dönem sonu değerlemelerinde 2016 yılı için yayımlanan 477 
sıra no.lu Vergi Usul Kanunu tebliği ile belirlenen kurlar dikkate alınmaktadır. 

B-Ticari borçlar: 
Bu hesap grubunda yer alan 23.517 bin TL'nin tamamı, Alınan Depozito ve 
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Teminatlar Hesabı”nda kayıtlı olup, söz konusu tutarın tamamı; BTC Ham Petrol Boru 
Hattı Proje Direktörlüğü‟nün arazi edinimi ve inĢaat safhasında alt yüklenicilere 
yaptığı ödemelerden kesilen meblağa aittir. 

C- Diğer Borçlar : 
Bu hesapta yer alan 1.622.031 Bin TL‟nin tamamı, 845 milyon ABD Doları 

karĢılığında TPAO‟dan devir alınan Silivri yeraltı doğal gaz depolama tesislerinde 
bulunan yastık gazı bedelinin, toplam 22 taksitten 2018 yılı içerisinde ödenecek 12 
taksit tutarına aittir. 

E-Borç Ve Gider KarĢılıkları: 
Bu hesapta yer alan 414.438 bin TL‟nin, 
203.784 bin TL‟si kıdem tazminatı karĢılıklarına, 

210.654 “     “ dahili sigorta fonu karĢılıklarına, 

414.438  aittir. 

Personel için ayrılan kıdem tazminatı karĢılıklarından ertesi yıl emekli 
olacakları tahmin edilen personel ile ilgili tazminatlar kısa vadeli yabancı 
kaynaklardaki ilgili hesabına aktarılmaktadır. 

2016 yılı içinde Ġç Sigorta Fonuna ayrılan fon tutarı ile mahsup edilen hasar 
tutarları hakkında ayrıntılı açıklama, raporun "ĠĢletme ÇalıĢmaları” bölümünde 
verilmiĢtir. 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları: 
Bu hesapta yer alan 103.620 bin TL tutarındaki bu hesap bakiyesinin tamamı, 

gelecek yıllara ait gelirlerden oluĢmakta olup;  
72.181 bin TL‟si Genel Müdürlük merkezi ile Turkcell Süperonline Ģirketi 

arasında yapılan protokol çerçevesinde  ilgili Ģirketçe yaptırılan 
fiber optik hatların 15 yıllık kira karĢılığı olarak hesaplara 
alınan bakiyeyi (2024 yılına kadar), 

31.438 “     “ BaĢkent Doğal gaz Dağıtım Aġ'ye devredilen Ankara dağıtım 
bölgesindeki istasyonun yapım bedelini, 

103.620  göstermektedir.  

72.181 bin TL tutarındaki meblağın; Genel Müdürlük merkezi ile Turkcell 
Superonline  Ģirketi ile yapılan protokol çerçevesinde BOTAġ tarafından tesis edilen 
fiber optik kabloların Turkcell tarafından kullanılması ve Doğal gaz ĠĢletmeleri Bölge 
Müdürlüğü ve Dörtyol ĠĢletme Müdürlüğü doğal gaz borularına paralel olarak döĢenen 
yeni fiber optik hatların bedelinin 15 yıllık kira karĢılığı olarak kayıtlara alınmasından, 
ileri geldiği görülmektedir. 

31,438 bin TL tutarındaki meblağ ise BaĢkent Doğal gaz Dağıtım Aġ'ye 
devredilen Ankara dağıtım bölgesindeki istasyonun yapım bedeli, Doğal gaz 
ĠĢletmesince, Yüksek Planlama Kurulunun 19.07.2010 tarih ve 2010/T-24 sayılı kararı 
çerçevesinde 19.01.2011 tarih ve 5/15 sayılı yönetin kurulu kararı ile yapılan devir 
iĢlemlerinde, ĠĢletme sınırları içinde kalan Yapracık istasyonunun devir kapsamından 
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Teminatlar Hesabı”nda kayıtlı olup, söz konusu tutarın tamamı; BTC Ham Petrol Boru 
Hattı Proje Direktörlüğü‟nün arazi edinimi ve inĢaat safhasında alt yüklenicilere 
yaptığı ödemelerden kesilen meblağa aittir. 

C- Diğer Borçlar : 
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bulunan yastık gazı bedelinin, toplam 22 taksitten 2018 yılı içerisinde ödenecek 12 
taksit tutarına aittir. 

E-Borç Ve Gider KarĢılıkları: 
Bu hesapta yer alan 414.438 bin TL‟nin, 
203.784 bin TL‟si kıdem tazminatı karĢılıklarına, 

210.654 “     “ dahili sigorta fonu karĢılıklarına, 

414.438  aittir. 

Personel için ayrılan kıdem tazminatı karĢılıklarından ertesi yıl emekli 
olacakları tahmin edilen personel ile ilgili tazminatlar kısa vadeli yabancı 
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2016 yılı içinde Ġç Sigorta Fonuna ayrılan fon tutarı ile mahsup edilen hasar 
tutarları hakkında ayrıntılı açıklama, raporun "ĠĢletme ÇalıĢmaları” bölümünde 
verilmiĢtir. 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları: 
Bu hesapta yer alan 103.620 bin TL tutarındaki bu hesap bakiyesinin tamamı, 

gelecek yıllara ait gelirlerden oluĢmakta olup;  
72.181 bin TL‟si Genel Müdürlük merkezi ile Turkcell Süperonline Ģirketi 

arasında yapılan protokol çerçevesinde  ilgili Ģirketçe yaptırılan 
fiber optik hatların 15 yıllık kira karĢılığı olarak hesaplara 
alınan bakiyeyi (2024 yılına kadar), 

31.438 “     “ BaĢkent Doğal gaz Dağıtım Aġ'ye devredilen Ankara dağıtım 
bölgesindeki istasyonun yapım bedelini, 
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yeni fiber optik hatların bedelinin 15 yıllık kira karĢılığı olarak kayıtlara alınmasından, 
ileri geldiği görülmektedir. 
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çerçevesinde 19.01.2011 tarih ve 5/15 sayılı yönetin kurulu kararı ile yapılan devir 
iĢlemlerinde, ĠĢletme sınırları içinde kalan Yapracık istasyonunun devir kapsamından 

 

 
 

çıkarılarak yerine iĢletme sınırları dıĢında yeni bir istasyon yaptırılması 
kararlaĢtırıldığından, yeni yapılacak istasyon tamamlanıncaya kadar bu istasyonun 
8.933.298,62 ABD doları değerinin takibini teminen kayıtlara alınmasından ileri 
gelmiĢtir. 

G-Diğer  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 
Bu hesap yıl sonu itibarıyla bakiye vermemiĢtir. 
III-Öz Kaynaklar:  
Önceki yıla göre % 74 oranında artan öz kaynakları oluĢturan hesaplar, aĢağıda 

sırasıyla incelenmiĢtir. 
A-ÖdenmiĢ Sermaye; 
Bu hesapta yer alan 4.145.000 bin TL ġirket‟in tamamı ödenmiĢ ve yine 

tamamı Hazine‟ye ait olan sermayesini ifade etmektedir. 
C-Kar  Yedekleri: 
Dönem karı üzerinden ayrılan yedeklerin izlendiği bu hesap,2015 yılı 

faaliyetlerinin karla sonuçlanması neticesinde 40.631 bin TL artıĢ göstererek 
6.294.818 bin TL‟ye ulaĢmıĢtır. 

1.846.624 bin TL‟si I. tertip yasal yedeği, 
1.434.894 ”      ” II. Tertip yasal yedeği, 
2.946.481 “      “  olağanüstü yedekleri, 

66.813 “      “ Enflasyon düzeltme farklarını, 
6 “      “ teĢekkül öncesi Ana Statü‟nün 36/6 maddesi gereği              

ayrılan statü yedeklerini, 
6.294.818  göstermektedir. 

KuruluĢta, 233 sayılı KHK‟nin 36 ncı maddesi kapsamında yedek ayrıldığı 
görülmüĢtür. 

Olağanüstü yedeklerde yer alan 2.946.481 bin TL, yıllar itibarıyla Hazine‟ye 
ödenmesi gereken, ancak dağıtılabilir karların, bilançonun Özkaynaklar bölümünde 
yer alan GeçmiĢ Yıllar Karları hesabında tutulmasını içeren Hazine MüsteĢarlığı‟nın 
yazıları doğrultusunda olağanüstü yedeklere kaydedilen  temettülere ait olup, 

 
3.602 bin TL‟si 2004 yılı karından, 

140.866 ”      ” 2005 yılı karından, 
28.573 “      “  2006 yılı karından, 

490.815 “      “ 2007 yılı karından, 
87.801 “      “ 2008 yılı karından, 

2.013.582 ”     ” 2009 yılı karından, 
   162.035 ”     ” 2010 yılı karından, 

19.207 ”     ” 2015 yılı karından, 
2.946.481   
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Hazine‟ye ödenmesi gerek temettüleri ifade etmektedir. 
E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-): 
Bu hesap yıl sonu itibarıyla bakiye vermemiĢtir. 
F-Dönem Net Karı Veya Zararı: 
KuruluĢun 2016 yılı faaliyetleri 6.935.301 bin TL karla sonuçlanmıĢtır.  
Nazım Hesaplar: 
Dönem sonunda 2.361.014 bin TL olarak teĢekkül eden nazım hesapların 

ayrıntısına aĢağıda yer verilmiĢtir. 
Hesabın; 

1.092.252 bin TL‟si yüklenicilerden teminat olarak alınan kıymetlere, 
527.876 “     “ izlenecek yabancı para borçlarına, 
139.767 “     “ akreditiflerden taahhütlere, 

587 “     “ vergi iĢlemlerinin kaydına 
50.295 “     “ izlenecek ipotek ve kefaletname belgelerine, 
49.630 “     “ izlenecek yabancı para mevcuduna, 

427.869 “     “ izlenecek yabancı para alacaklarına, 
61.176 “     “ elektrik ve su dağıtım Ģirketlerine teminat olarak verilen 

güvence bedellerine, 
11.503 “     “ izlenecek diğer değerlere, 

30  “     “ saklanacak kıymetlere, 
28 “     “ menkul kıymetler cüzdanlarına, 
3 “     “ mülkiyet belgeleri, ruhsatnameler, sözleĢme anlaĢma ve 

protokollere 
2.361.014  aittir. 

Muhatabı BOTAġ olan teminat mektupları ve bunlara iliĢkin muhasebe 
kayıtlarının incelenmesi sonucunda;   kapatılan, birleĢtirilen veya 2001 yılı ekonomik 
krizinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar tarafından süresiz 
olarak düzenlemiĢ dövize natık teminat mektupları ile 2006 yılından önce düzenlenmiĢ 
TL teminat mektubunun  Nazım Hesaplarda izlendiği görülmüĢtür. 
Düzenleyen Banka  Tanzim 

Tarihi 
Teminat 
Türü 
 

Lehtar ĠĢin Adı Tutarı(USD) 

Ege Bank A.ġ 18.06.1999 Kesin Evren Yapı  Mal. Rusya-Türkiye  DGBH 600.000 
Ege Bank A.ġ 16.10.1998 Kesin Evren Yapı  Mal. Rusya-Türkiye  DGBH 400.000 
Ege Bank A.ġ 17.10.1998 Kesin Evren Yapı  Mal. Rusya-Türkiye  DGBH 1.376.701 
Ġktisat Bankası A.ġ 26.04.2000 Kesin Evren Yapı  Mal. Rusya-Türkiye  DGBH 32.774 
Osmanlı Bankası 14.09.2000 Kesin ENVY Enerji Tuzgölü Yeraltı 39.600 
Osmanlı Bankası 14.09.2000 Kesin Pipline Engieer. Tuzgölü Yeraltı 198.000 
DıĢbank A.ġ. 10.09.2003 Kesin AktaĢ Hava Susp. Güvence Bedeli 8.549 
Emlak Bank A.ġ. 26.07.1996 Kesin TüpraĢ Doğalgaz satıĢı 200.125 
Tekfenbank A.ġ. 08.07.2002 Kesin Farel Plastik Güvence Bedeli 6.101 
Koçbank A.ġ. 09.11.2001 Kesin Metaksan Sunucu Bilgisayar 7.350 
Kuveyt Türk A.ġ. 17.02.1999 Kesin Metrepol ĠnĢ. BotaĢ Genel Müdürlük 5.100.000.000 TL 
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Teminat mektupları,  6098 sayılı Borçlar Kanunun 128 inci maddesinde (mülga 
Borçlar Kanunu‟nun 110 uncu maddesinde)  yer alan “Üçüncü bir kiĢinin fiilini 
baĢkasına karĢı üstlenen, bu fiilin gerçekleĢmemesinden doğan zararı gidermekle 
yükümlüdür….” hükmüne tabidir. 

Teminat mektupları belirli bir vadeyi içerebileceği gibi vadesiz olarak da tanzim  
edilebilir. Üzerinde herhangi bir geçerlilik süresi bulunmayan ve süresiz olarak 
yürürlükte kalan teminat mektuplarına “vadesiz(süresiz) teminat mektupları” 
denilmektedir. 

Genel olarak Türk hukuk sisteminde banka teminat mektupları, asıl 
sözleĢmeden ayrı bir garanti sözleĢmesi olarak kabul edildiğinden ve garanti 
sözleĢmeleri ile ilgili pozitif düzenleme bulunmadığından, banka teminat 
mektuplarında zamanaĢımı 6098 sayılı Borçlar Kanunu‟nun 146 ncı maddesinde yer 
alan ; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaĢımına 
tabidir ” hükmüne göre belirlenmektedir. Vadesiz teminat mektuplarında, bankanın 
sorumluluğu yönünden zamanaĢımı, riskin doğduğu; dolayısıyla garanti 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereken tarihten baĢlayarak  10 yıldır. 

Diğer Yandan,  31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  
5083 No.lu Kanun gereğince 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk 
Lirasından altı (6) sıfır atılmıĢtır.  

-Konusu kalmayan teminat mektuplarının ilgilisine iade edilerek kayıtlardan 
çıkarılması, devam eden iĢlerle ilgili olup, Ģu anda faaliyette bulunmayan bankalar 
tarafından düzenlenen teminat mektuplarının hangi bankanın teminatı altında olduğu 
hususunun araĢtırılarak ilgili bankadan yazılı teyit alınması, aksi halde teminat 
mektubu geçersiz olacağından kayıtlardan çıkarılarak iĢin sahibinden yeni teminat 
istenmesi,  

-17.02.1999 tarihinde  TL olarak tanzim edilen teminat mektubunun, iĢ devam 
etmekte ise hukuki bir sorunla karĢılaĢmamak adına yenisiyle değiĢtirilmesi aksi halde 
kayıtlardan çıkarılarak ilgilisine iade edilmesi, 

Önerilir. 
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VI. GELĠR TABLOSU 
Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma Anonim ġirketi (BOTAġ), ilgili hükümler 

uyarınca VUK‟a göre gelir tablosu düzenlemektedir. ġirketin VUK gereği 
düzenlenmiĢ gelir tablosu ve dipnotlarına (Ek:13-13a) rapor ekleri arasında yer 
verilmiĢtir.  

ġirket‟in, 2016 yılı faaliyet döneminde 6.935.301 bin TL net karla kapanan 
gelir tablosu Yönetim Kurulu‟nun 19.04.2017 tarih ve 2017/15-78 sayılı kararıyla 
onaylanmıĢtır. 

ġirketin 2016 yılı finansal tabloları bağımsız dıĢ denetimden geçmiĢtir.   
Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma Anonim ġirketi‟nin VUK hükümleri gereği 

düzenlenen 2016 yılı gelir tablosu bir önceki yıl verileri ile birlikte karĢılaĢtırmalı 
olarak aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
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Tablo 50:Gelir ve Giderler 
Gelir ve giderler  Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
A - Brüt satıĢlar        37.112.425         29.694.516       (7.417.910) 
  1- Yurtiçi satıĢlar 35.819.657         28.414.637         (7.405.020) 
  2- YurtdıĢı satıĢlar  1.292.768           1.279.879              (12.890) 
  3- Diğer gelirler               -                        -                          -    
B - SatıĢ indirimleri  ( - )               10.889                14.168                3.279  
  1- SatıĢtan iadeler ( - )                             -    
  2- SatıĢ iskontoları ( - )                             -    
  3- Diğer indirimler ( - )       10.889               14.168                   3.279  
C - Net satıĢlar        37.101.536         29.680.348       (7.421.189) 
D - SatıĢların maliyeti  ( - )        34.638.703         21.570.014     (13.068.689) 
  1- Satılan mamuller maliyeti ( - )                 -                 6.448                   6.448  
  2- Satılan ticari mallar maliyeti ( - ) 33.568.938         20.420.128       (13.148.810) 
  3- Satılan hizmet maliyeti ( - )   1.069.765           1.143.438                 73.673  
  4- Diğer satıĢların maliyeti ( - )                             -    
                Brüt satıĢ karı veya zararı          2.462.833           8.110.334         5.647.501  
E -Faaliyet giderleri  ( - )             105.510              113.969                8.459  
  1- AraĢtırma ve geliĢtirme gid. ( - )                             -    
  2- Pazarlama,satıĢ ve dağıtım gid. (- )                             -    
  3- Genel yönetim giderleri ( - )      105.510             113.969                   8.459  
                Faaliyet karı veya zararı          2.357.324           7.996.365         5.639.042  
F - Diğer faal. olağan gelir ve kârlar          1.645.317           1.993.302            347.984  
  1- ĠĢtiraklerden temettü gelirleri               -                        -                          -    
  2- Bağlı ortaklıklardan temettü gel.               -                        -                          -    
  3- Faiz gelirleri      195.866             378.510               182.644  
  4- Komisyon gelirleri               -                        -                          -    
  5- Konusu kalmayan karĢılıklar          2.353               53.766                 51.413  
  6- Menkul kıymet satıĢ kârları               -                        -                          -    
  7- Kambiyo karları   1.129.283           1.089.104              (40.179) 
  8- Reeskont faiz gelirleri               -                        -                          -    
  9- Enflasyon düzeltme karları               -                        -                          -    
10- Faaliyetle ilg. diğ. olağ. gel. ve kâr.      317.815             471.921               154.106  
G - Diğer faa. olağan gid. ve zar. (-)          1.576.890           1.225.763          (351.128) 
  1- Komisyon giderleri ( -)               -                        -                          -    
  2- KarĢılık giderleri ( -)      787.542             162.230            (625.312) 
  3- Menkul kıymet satıĢ zararları ( -)               -                        -                          -    
  4- Kambiyo zararları ( -)      786.058           1.061.304               275.246  
  5- Reeskont faiz giderleri ( -)               -                        -                          -    
  6- Enflasyon düzeltme zararları ( - )               -                        -                          -    
  7- Diğer olağan gider ve zararlar (- )          3.291                 2.229                (1.062) 
H - Finansman giderleri  ( - )             287.850                  4.074          (283.776) 
  1- Kısa vadeli borçlanma gid. (-)        28.661                      -                (28.661) 
  2- Uzun vadeli borçlanma gid. (-)      259.190                 4.074            (255.116) 
                Olağan kar veya zarar          2.137.900           8.759.830         6.621.930  
I - OlağandıĢı gelir ve kârlar             229.560           1.559.399         1.329.839  
  1- Önceki dönem gelir ve kârlar      213.754             255.733                 41.979  
  2- Diğer olağandıĢı gelir ve kârlar        15.806           1.303.666            1.287.860  
J - OlağandıĢı gider ve zararlar  ( - )          1.825.650           1.384.993          (440.657) 
1- ÇalıĢmayan kısım gider ve zar. (-)        81.226             114.444                 33.218  
2- Önceki dönem gider ve zar.( -)   1.109.763             194.058            (915.705) 
3- Diğer olağandıĢı gider ve zar.( -)      634.661           1.076.492               441.831  

     Dönem karı veya zararı             541.810           8.934.236         8.392.426  
K-Dönem kârı ver.ve diğ. yas. yük. karĢ(-)            1.998.935                        -    
               Dönem net karı veya zararı             541.810           6.935.301         6.393.491  
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2016 yılı faaliyet dönemi sonunda ġirket, tüm satıĢlardan 29.680.348 bin  TL 
net satıĢ  hasılatı elde etmiĢ, satıĢların maliyeti olan 21.570.014 bin  TL ile faaliyet 
giderleri 113.969 bin TL‟nin tenzili sonucu 7.996.365 bin TL faaliyet karı oluĢmuĢ, 
diğer faaliyetlerden olağan ve olağandıĢı gelir ve kârlar tutarı 3.552.700 bin TL‟nin 
ilavesi, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar tutarı ile olağandıĢı gider ve 
zararlar toplamı 2.610.756 bin TL ile finansman giderleri 4.074 bin TL ve dönem karı 
vergi ve yasal yükümlülük karĢılığı 1.998.935 bin TL‟nin mahsubundan sonra dönem 
sonunda 6.935.301 bin TL net kar oluĢmuĢtur. 

ġirket‟in 2016 yılı gelir ve giderleri, aĢağıda ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 
A-Brüt SatıĢlar: 
KuruluĢça 2016 yılında gerçekleĢtirilen ve önceki döneme göre %20 oranında 

azalıĢ kaydederek 29.694.516 bin TL olarak gerçekleĢen satıĢ hasılatının, %95,7 
oranında olmak üzere 28.414.637 bin TL‟si yurt içine satıĢlardan, %4,3 oranında 
olmak üzere 1.279.879 bin TL‟si de yurt dıĢına satıĢlardan gerçekleĢtirilmiĢ olup, 
ayrıntısı aĢağıda verilmiĢtir. 

Yurt içine yapılan 28.414.637 bin TL tutarındaki satıĢların; 28.004.576 bin 
TL‟si doğal gaz satıĢ ve taĢıma hizmetlerinden, 173.391 bin TL‟si liman 
hizmetlerinden,  106.038 bin TL‟si de ham petrol taĢımacılığından,  130.632 bin TL‟si 
ise TANAP Arazi Hakları KamulaĢtırma Direktörlüğü‟nün elde etmiĢ olduğu 
gelirlerden oluĢmuĢtur. 

KuruluĢça 2016 yılında sağlanan 29.694.516 bin TL tutarındaki satıĢ 
hasılatının; 

26.425.211 bin TL'si doğal gaz satıĢlarına, 
1.628.330 “    “ doğal gaz iletiminden elde edilen hasılata, 

245.740 “    “ LNG depolama hizmet bedeline, 
70.576 “    “ Silivri doğal gaz yeraltı depolama hizmet bedeline, 

880.086 “    “ Irak-Türkiye HPBH taĢıma bedeline 
56.441 “    “ Batman-Dörtyol taĢıma hizmet bedeline, 

130.632 “    “ TANAP Arazi Hakları KamulaĢtırma Direktörlüğü‟ne 
47.679 “    “ Ceyhan-Kırıkkale ham petrol taĢımalarına, 

166.453 “    “ Ceyhan ĠĢletmesi liman hizmetleri bedeline, 
41.450 “    “ LNG ĠĢletmesi liman hizmetleri bedeline, 
1.918 “    “ Ceyhan arıtım petrol satıĢı bedeline, 

29.694.516  aittir. 

B-SatıĢ Ġndirimleri(-): 
Bu hesapta yer alan 14.168 bin TL‟nin, 
 

11.540 bin TL'si kılavuzluk ve liman hizmetleri üzerinden Denizcilik 
MüsteĢarlığı‟na ödenen katkı payını, 
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2016 yılı faaliyet dönemi sonunda ġirket, tüm satıĢlardan 29.680.348 bin  TL 
net satıĢ  hasılatı elde etmiĢ, satıĢların maliyeti olan 21.570.014 bin  TL ile faaliyet 
giderleri 113.969 bin TL‟nin tenzili sonucu 7.996.365 bin TL faaliyet karı oluĢmuĢ, 
diğer faaliyetlerden olağan ve olağandıĢı gelir ve kârlar tutarı 3.552.700 bin TL‟nin 
ilavesi, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar tutarı ile olağandıĢı gider ve 
zararlar toplamı 2.610.756 bin TL ile finansman giderleri 4.074 bin TL ve dönem karı 
vergi ve yasal yükümlülük karĢılığı 1.998.935 bin TL‟nin mahsubundan sonra dönem 
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ġirket‟in 2016 yılı gelir ve giderleri, aĢağıda ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 
A-Brüt SatıĢlar: 
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olmak üzere 1.279.879 bin TL‟si de yurt dıĢına satıĢlardan gerçekleĢtirilmiĢ olup, 
ayrıntısı aĢağıda verilmiĢtir. 

Yurt içine yapılan 28.414.637 bin TL tutarındaki satıĢların; 28.004.576 bin 
TL‟si doğal gaz satıĢ ve taĢıma hizmetlerinden, 173.391 bin TL‟si liman 
hizmetlerinden,  106.038 bin TL‟si de ham petrol taĢımacılığından,  130.632 bin TL‟si 
ise TANAP Arazi Hakları KamulaĢtırma Direktörlüğü‟nün elde etmiĢ olduğu 
gelirlerden oluĢmuĢtur. 

KuruluĢça 2016 yılında sağlanan 29.694.516 bin TL tutarındaki satıĢ 
hasılatının; 

26.425.211 bin TL'si doğal gaz satıĢlarına, 
1.628.330 “    “ doğal gaz iletiminden elde edilen hasılata, 

245.740 “    “ LNG depolama hizmet bedeline, 
70.576 “    “ Silivri doğal gaz yeraltı depolama hizmet bedeline, 

880.086 “    “ Irak-Türkiye HPBH taĢıma bedeline 
56.441 “    “ Batman-Dörtyol taĢıma hizmet bedeline, 

130.632 “    “ TANAP Arazi Hakları KamulaĢtırma Direktörlüğü‟ne 
47.679 “    “ Ceyhan-Kırıkkale ham petrol taĢımalarına, 

166.453 “    “ Ceyhan ĠĢletmesi liman hizmetleri bedeline, 
41.450 “    “ LNG ĠĢletmesi liman hizmetleri bedeline, 
1.918 “    “ Ceyhan arıtım petrol satıĢı bedeline, 

29.694.516  aittir. 

B-SatıĢ Ġndirimleri(-): 
Bu hesapta yer alan 14.168 bin TL‟nin, 
 

11.540 bin TL'si kılavuzluk ve liman hizmetleri üzerinden Denizcilik 
MüsteĢarlığı‟na ödenen katkı payını, 

 
 

 
 

2.427 “   “ Dörtyol  ĠĢletme Müdürlüğü ham petrol taĢımacılığı indirim 
tutarını, 

200 “   “ Yunanistan‟a yapılan doğal gaz ihracatı için ihracatçılar 
birliği‟ne ödenen tutarını,  

14.168  göstermektedir.  
 
C-Net SatıĢlar: 
 Geçen yıla göre %20 oranında azalıĢla 29.694.515 bin TL olarak gerçekleĢen 

brüt satıĢ tutarından 14.168 bin TL‟lik satıĢ indirimlerinin mahsubu sonucu, 
29.680.348  bin TL net satıĢ hasılatı oluĢmuĢtur. 

D-SatıĢların Maliyeti (-): 
Bu hesapta yer alan 21.570.014 bin TL‟nin; 

20.420.128 bin TL'si satılan doğal gaz maliyetini, 
673.420 “   “ doğal gaz iletimi hizmet maliyetini, 
61.593 “   “ Irak-Türkiye ham petrol boru hattı maliyetini, 
28.903 “   “ Ceyhan-Kırıkkale ham petrol taĢıma maliyetini, 

105.949 “   “ Ceyhan limanı hizmet maliyetini, 
42.386 “   “ LNG limanı  hizmet  maliyetini, 
49.731 “   “ LNG depolama  maliyetini, 
29.711 “   “ Silivri doğal gaz yeraltı depolama maliyetini, 
42.644 “   “ Batman-Dörtyol petrol boru hattı hizmet maliyetini, 

109.100 “   “ TANAP KamulaĢtırma Direktörlüğü maliyetlerini, 
6.448 “    “ Ceyhan arıtım petrol satıĢ maliyetini 

21.570.014  göstermektedir.  

Cari yılda ġirket karlılığını belirleyen en önemli etkenlerden biri; doğal gaz 
faaliyetlerinden elde edilen hasılatın önceki döneme göre %21 oranında azalmasına 
karĢın satıĢların maliyetinin %38 oranında 13.068.689 bin TL azalıĢ göstererek, 
21.570.014 bin TL‟ye düĢmesidir. 

Önceki yıla nazaran cari yılda doğal gaz satıĢ maliyetinin 13 milyar TL 
azalmasında, doğal gaz satıĢ miktarının azalması yanında esas olarak doğal gaz 
fiyatlarının büyük ölçüde petrol fiyatlarına endeksli olması ve petrol fiyatlarının 
düĢmesi (2015 yılı 1 varil Brent Petrol ortalaması 54,40 ABD Doları iken 2016 yılı 
ortalaması 43,69  ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir.)  etkili olmuĢtur. 

Brüt SatıĢ Karı: 
29.680.348 bin TL tutarındaki net satıĢ hasılatından satıĢların maliyeti olan 

21.570.014 bin TL‟nin mahsubu sonucu 8.110.334 bin TL brüt satıĢ karı oluĢmuĢtur. 
Önceki dönem 2.462.833 bin TL olan brüt satıĢ karı, 5.647.501 bin TL artarak 
8.110.334 bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir.  
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E-Faaliyet Giderleri (-): 
Bu hesapta yer alan 113.969 bin TL‟nin tamamı, genel yönetim giderlerine ait 

olup geçen yıla göre %8 oranında artıĢ göstermiĢtir. 
Giderlerin ayrıntılı durumu geçen yıl rakamları ile birlikte, aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 
 
Tablo 51:Faaliyet Giderleri 

Giderler 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark 

 Bin TL Bin TL Bin TL 
Ġlk madde ve malzeme giderleri 1.128 2.171 1.043 
ĠĢçi ve kapsam dıĢı personel gid. 61.941 67.211 5.270 
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizm. 16.820 30.553 13.733 
ÇeĢitli giderler 3.481 4.696 1.215 
Vergi resim ve harçlar 19.867 6.790 -13.077 
Amortismanlar 2.273 2.548 275 

Toplam 105.510 113.969 8.459 

8.110.334 bin TL tutarındaki brüt satıĢ karından, 113.969 bin TL tutarındaki 
faaliyet giderlerinin tenzili sonucu, 7.996.366 bin TL faaliyet karı oluĢmuĢtur.  

KuruluĢça 2016 yılında gerçekleĢtirilen brüt satıĢ hasılatının önceki yıla göre 
%20 oranında azalıĢ göstermesine karĢın, satıĢların maliyetinin %38 oranında azalıĢ 
göstermesinin etkisiyle 2016 yılında 7.996.366 bin TL faaliyet karı elde edilmiĢtir. 

F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar: 
Esas faaliyet konusu dıĢındaki gelir ve karlardan oluĢan ve önceki döneme göre 

%21 oranında artarak 1.993.302 bin TL olarak gerçekleĢen diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârları oluĢturan hesaplar, aĢağıda sırasıyla incelenmiĢtir. 

1-Faiz Gelirleri: 
Bu hesapta yer alan 378.510 bin TL‟nin; 
172.054 bin TL'si vadesi geçmiĢ ticari ve diğer alacaklar ile ilgili faizleri, 

120.077 “   “ bankalardan elde edilen faizleri, 

19.982 “   “ akreditiflerden sağlanan faiz ve komisyonları, 

65.082 “   “ TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.‟ye aktarılan sermaye kredisi 
tutarları için tahakkuk eden faizleri, 

1.315      “   “ diğer faiz gelirlerini,  

378.510  göstermektedir.  
 

2-Konusu Kalmayan KarĢılıklar: 
Bu hesapta yer alan 53.766 bin TL, yıl içinde tahsil edilen Ģüpheli alacaklara ait 

karĢılıkların iptalinin kar kaydına aittir. 
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E-Faaliyet Giderleri (-): 
Bu hesapta yer alan 113.969 bin TL‟nin tamamı, genel yönetim giderlerine ait 

olup geçen yıla göre %8 oranında artıĢ göstermiĢtir. 
Giderlerin ayrıntılı durumu geçen yıl rakamları ile birlikte, aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. 
 
Tablo 51:Faaliyet Giderleri 

Giderler 
Önceki 
dönem Cari dönem Fark 

 Bin TL Bin TL Bin TL 
Ġlk madde ve malzeme giderleri 1.128 2.171 1.043 
ĠĢçi ve kapsam dıĢı personel gid. 61.941 67.211 5.270 
DıĢarıdan sağlanan fayda ve hizm. 16.820 30.553 13.733 
ÇeĢitli giderler 3.481 4.696 1.215 
Vergi resim ve harçlar 19.867 6.790 -13.077 
Amortismanlar 2.273 2.548 275 

Toplam 105.510 113.969 8.459 

8.110.334 bin TL tutarındaki brüt satıĢ karından, 113.969 bin TL tutarındaki 
faaliyet giderlerinin tenzili sonucu, 7.996.366 bin TL faaliyet karı oluĢmuĢtur.  

KuruluĢça 2016 yılında gerçekleĢtirilen brüt satıĢ hasılatının önceki yıla göre 
%20 oranında azalıĢ göstermesine karĢın, satıĢların maliyetinin %38 oranında azalıĢ 
göstermesinin etkisiyle 2016 yılında 7.996.366 bin TL faaliyet karı elde edilmiĢtir. 

F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Karlar: 
Esas faaliyet konusu dıĢındaki gelir ve karlardan oluĢan ve önceki döneme göre 

%21 oranında artarak 1.993.302 bin TL olarak gerçekleĢen diğer faaliyetlerden olağan 
gelir ve kârları oluĢturan hesaplar, aĢağıda sırasıyla incelenmiĢtir. 

1-Faiz Gelirleri: 
Bu hesapta yer alan 378.510 bin TL‟nin; 
172.054 bin TL'si vadesi geçmiĢ ticari ve diğer alacaklar ile ilgili faizleri, 

120.077 “   “ bankalardan elde edilen faizleri, 

19.982 “   “ akreditiflerden sağlanan faiz ve komisyonları, 

65.082 “   “ TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ.‟ye aktarılan sermaye kredisi 
tutarları için tahakkuk eden faizleri, 

1.315      “   “ diğer faiz gelirlerini,  

378.510  göstermektedir.  
 

2-Konusu Kalmayan KarĢılıklar: 
Bu hesapta yer alan 53.766 bin TL, yıl içinde tahsil edilen Ģüpheli alacaklara ait 

karĢılıkların iptalinin kar kaydına aittir. 

 
 

 
 

3-Kambiyo Karları: 
Bu hesapta yer alan 1.089.104 bin TL, dövizli iĢlemlerde oluĢan kur farklarının 

kar kaydına ait olup, söz konusu tutarın; 
101.625 bin TL'si Genel Müdürlük merkezi, Petrol ĠĢletmesinin ve Doğal Gaz 

ĠĢletmesinin, döviz bazındaki ticari borçlarından oluĢan kur 
farklarını, 

695.520  “   “ Genel Müdürlük merkezinin, Petrol ĠĢletmesinin,  Doğal Gaz 
ĠĢletmesinin ve TANAP AHK Direktörlüğünün ticari 
alacaklarından oluĢan kur farkını, 

45.790  “   “ hazır değerlerin kur farkını, 

227.351 “   “ TANAP sermaye kredisine iliĢkin alacağın değerlenmesi 
neticesinde ortaya çıkan kur farkını, 

 “   “ Dünya Bankası‟ndan Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesisi 
Projesi için kullanılan kredinin kur farkını, 

2.000 “   “ Doğal Gaz iĢletmelerinin dıĢ proje kredilerinin kur farkını,  

518 “   “ Maddi duran varlıklara alınan varlıklara ait kur farklarını, 

497 “   “ BTC direktörlüğünün BOTAġ International Company (BIL) 
den olan alacağı ve Tepe firmasına olan borcu kaynaklı kur 
farklarını, 

8.708 “   “ BIL‟den olan KuruluĢ alacağının değerlemesi ile ortaya 
çıkan kur farkını, 

3.995 “   “ Diğer alacaklardan kaynaklanan kur farklarını, 

159 “   “ Diğer borçlardan kaynaklanan kur farkını, 

2.406 “   “ Verilen avanslara iliĢkin kur farkını, 

535 “   “ Diğer kambiyo karlarını, 

1.089.104  göstermektedir. 

4-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar: 
Bu hesapta yer alan 471.921 bin TL‟nin; 

437.916 “   “ Doğal Gaz ĠĢletmeleri Müdürlüğü‟nün, EPDK Ģebeke iĢleyiĢ 
düzenlemelerine göre yapılan sınıflandırma kapsamında 
(hasılat hesabına dahil olan gaz satıĢının dıĢında) iletim 
yapan firmaların karĢılaĢtığı ücretlendirmelerden elde edilen 
sevkiyat kontrol gelirlerine, 

5.480 “   “ Genel Müdürlük merkezi doğal gaz müĢterilerinden tahsil 
edilen yıllık azami çekiĢ tutarı ve kısıntı aĢım bedeli 
gelirlerine, 

3.732 “   “ Misafirhane, lojman kira, yakıt, su, elektrik, lokal, 
yemekhane ve çay ocağı gibi sosyal tesis gelirlerine, 

298 “   “ Bakım ve onarım gelirlerine, 
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17.055 “   “ Genel Müdürlük ve iĢletmelerin taĢıt, iĢ makinası ve diğer 
kira gelirlerine, 

3.385 “   “ Doğal Gaz ĠĢletmesinin 3. ġahıslardan tahsil etmiĢ olduğu 
kalibrasyon, bağlantı ve havaya atılan gaz bedeli vb.gelirlere 
ve 3. ġahıslardan tahsil edilen diğer hasılatlara, 

1.084 “   “ Proje yüklenicileri adına ödenen gümrük masraflarının hak 
ediĢlerden mahsup edilerek gelir kaydına, 

31 
 

“   “ Petrol iĢletmesi, Doğal Gaz ĠĢletmesi ve Dörtyol iĢletmesi 
malzeme satıĢlarından sağlanan gelirlere, 

186 “   “ Doğal Gaz ĠĢletmeleri,LNG ĠĢletmesi ve Petrol ve Dörtyol 
ĠĢletmelerinin hurda satıĢ gelirlerine, 

2.116 “   “ Genel Müdürlük merkezi, Petrol ile Dörtyol ĠĢletmesinin 
gayrimenkul kira gelirlerine, 

82 “   “ ihale dokümanı ve Ģartname gelirlerine, 

48 “   “ Petrol ĠĢletmesi tarım ürünleri gelirlerine, 

508 “   “ diğer olağan gelir ve karlara, 

471.921  aittir. 

Bu hesapta yer alan 1.084 bin TL tutarındaki proje yüklenicilerinden tahsil 
edilen meblağ,  Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Erzincan 
Kompresör Ġstasyonu Yapım ĠĢi Projesi kapsamında ithal edilen malzemeler için 
ödenen gümrük masraflarına ait olduğu görülmektedir. Yüklenici firma ile yapılan 
sözleĢme uyarınca gümrük masrafları önce BOTAġ tarafından ödenmekte, bilahare 
yüklenici firmanın hak ediĢlerinden mahsup edilerek bu defa da aynı tutarlar “Diğer 
Olağan Gelir Ve Karlar” hesabına kaydedilmektedir. 

G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-): 
Gelir tablosunun bu hesap grubunda yer alan 1.225.763 bin TL‟nin ayrıntısı, 

sırasıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
1-KarĢılık Giderleri: 
162.230 bin TL‟nin 44 bin TL‟si 2016 yılı içinde Ģüpheli hale gelen alacaklar 

için ayrılan karĢılıkların gider kaydını,162.186 bin TL‟si ITP hattı petrol taĢıma hizmet 
alacakları kapsamında geçmiĢ yıllarda karĢılık ayrılan yabancı para tutarlara 
değerleme iĢlemi neticesinde ilave olan farkları göstermektedir.  

2-Kambiyo Zararları:  
Bu hesapta yer alan 1.061.304 bin TL‟nin;  
 

411.805 bin 
TL‟si 

döviz bazındaki ticari borçlar,  

477.256 “   “ TPAO‟dan satın alınan Silivri Depoları içerisinde yer alan, yastık 
gazının 845 milyon USD tutarındaki borcu, 

32.595 “   “ döviz bazındaki ticari alacaklar, 
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“   “ Petrol iĢletmesi, Doğal Gaz ĠĢletmesi ve Dörtyol iĢletmesi 
malzeme satıĢlarından sağlanan gelirlere, 

186 “   “ Doğal Gaz ĠĢletmeleri,LNG ĠĢletmesi ve Petrol ve Dörtyol 
ĠĢletmelerinin hurda satıĢ gelirlerine, 

2.116 “   “ Genel Müdürlük merkezi, Petrol ile Dörtyol ĠĢletmesinin 
gayrimenkul kira gelirlerine, 

82 “   “ ihale dokümanı ve Ģartname gelirlerine, 

48 “   “ Petrol ĠĢletmesi tarım ürünleri gelirlerine, 

508 “   “ diğer olağan gelir ve karlara, 

471.921  aittir. 

Bu hesapta yer alan 1.084 bin TL tutarındaki proje yüklenicilerinden tahsil 
edilen meblağ,  Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Erzincan 
Kompresör Ġstasyonu Yapım ĠĢi Projesi kapsamında ithal edilen malzemeler için 
ödenen gümrük masraflarına ait olduğu görülmektedir. Yüklenici firma ile yapılan 
sözleĢme uyarınca gümrük masrafları önce BOTAġ tarafından ödenmekte, bilahare 
yüklenici firmanın hak ediĢlerinden mahsup edilerek bu defa da aynı tutarlar “Diğer 
Olağan Gelir Ve Karlar” hesabına kaydedilmektedir. 

G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar(-): 
Gelir tablosunun bu hesap grubunda yer alan 1.225.763 bin TL‟nin ayrıntısı, 

sırasıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
1-KarĢılık Giderleri: 
162.230 bin TL‟nin 44 bin TL‟si 2016 yılı içinde Ģüpheli hale gelen alacaklar 

için ayrılan karĢılıkların gider kaydını,162.186 bin TL‟si ITP hattı petrol taĢıma hizmet 
alacakları kapsamında geçmiĢ yıllarda karĢılık ayrılan yabancı para tutarlara 
değerleme iĢlemi neticesinde ilave olan farkları göstermektedir.  

2-Kambiyo Zararları:  
Bu hesapta yer alan 1.061.304 bin TL‟nin;  
 

411.805 bin 
TL‟si 

döviz bazındaki ticari borçlar,  

477.256 “   “ TPAO‟dan satın alınan Silivri Depoları içerisinde yer alan, yastık 
gazının 845 milyon USD tutarındaki borcu, 

32.595 “   “ döviz bazındaki ticari alacaklar, 

 
 

 
 

86.864 “   “ TANAP fonlama sözleĢmesi gereği BOTAġ adına SGC tarafından 
TANAP A.ġ.'ye %5 oranında hisse bedeli karĢılığı aktarılan 
tutarlara iliĢkin borç, 

42.931 “   “ bankalarda mevcut döviz hesapları,  

3.108 “   “ diğer borçlar, 

2.093 “   “ diğer dönen varlıklar, 

4.583 “   “ BTC direktörlüğünün Tepe firmasına olan borcu, 

20 “   “ diğer alacaklar,  

49  diğer kambiyo zararları 

1.061.304  ile ilgili olarak oluĢan kur farklarının zarar kaydına aittir. 

3-Diğer Olağan Gider Ve Zararlar: 
Bu hesap grubunda yer alan 2.229 bin TL‟nin 

922 bin TL‟si Doğal Gaz ĠĢletmesi arazi zarar ziyan ve müĢtemilat bedellerinin, 

3 “   “ Erzincan Kompresör Ġstasyonu Yapım ĠĢi Projesi gümrük 
masraflarının, 

1.084 “   “ Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi gümrük                                                                                                                  
masraflarının, 

220 “   “ diğer olağan gider ve zararların 

2.229   kaydına  aittir. 

H-Finansman Giderleri (-): 
2016 yılında yapılan 4.074 bin TL tutarındaki finansman giderinin ayrıntısı, 

sırasıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri: 
Bu hesapta yer alan 4.074 bin TL‟nin;  

1.076 bin TL‟si Doğal Gaz ĠĢletmesinin uzun vadeli yurt dıĢı kredilerin kur 
farklarına, 

2.998 “   “ Doğal Gaz ĠĢletmesinin uzun vadeli kredilerin faiz giderlerine, 

4.074  aittir. 

Olağan Kar: 
7.996.365 bin TL olan faaliyet karına, 1.993.302 bin TL tutarındaki diğer 

faaliyetlerden olağan gelir ve karların ilavesi 1.225.760 bin TL tutarındaki olağan  
gider ve zararlar ile 4.074 bin TL tutarındaki finansman giderlerinin tenzili sonucu, yıl 
sonu itibarıyla 8.759.830  bin TL olağan kar oluĢmuĢtur.  

I-OlağandıĢı Gelir Ve Karlar:  
OlağandıĢı gelir ve karlar, önceki döneme göre %579 oranında artarak 

1.559.399 bin TL olarak teĢekkül etmiĢ olup, aĢağıda hesap sırasıyla incelemeye tabi 
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tutulmuĢtur. 
1-Önceki dönem gelir ve karları: 
Bu hesapta yer alan 255.733 bin TL önceki dönemle ilgili olup,  

153.043 “   “ 

BOTAġ Yönetim Kurulu'nun 29.09.2016 tarih ve 2016/29 
sayılı ile 24.02.2017 tarih 2017/09 sayılı kararlarıyla gelir 
kaydedilen 2015 ve 2016 yılları doğal gaz ölçüm farkının 
gelir kaydına,  

50.496 “   “ 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
Kanunu kapsamında, 11 adet vadesi geçmiĢ ithalat KDV 
beyannamesinin gecikme cezası ile 39 adet anapara 
ödemesi yapılmıĢ, gecikme cezaları ödenmemiĢ 
beyannamenin gecikme cezalarında indirim yapılması 
neticesinde gelir kaydına,  

16.873 “   “ 

BOTAġ‟ın, BIL‟den olan alacağı ile ilgili önceki 
dönemlerde BIL‟den tahsil edilip daha sonra iade edilen 
alacak tutarları içerisinde yer alan faizin, sehven kur farkı 
olarak hesaplara alınması ve üzerinden kur değerlemesi 
yapılması sebebiyle yapılan düzeltme kaydına, 

7.411 “   “ 
TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ. sermaye kredisi ve kredi 
faizi kaynaklı bakiyelerin 2015 yılına ait kur farkı 
kaydına, 

22.446 “   “ 
Mavi Akım hattından (ENI) ithal edilen doğal gaz 
kapsamında, sözleĢme gereği önceki yıl sonu indirim 
tutarının gelir kaydına, 

3.000 “   “ 

LNG ĠĢletmesinde, Trakya Elektrik Dağıtım ġirketinden 
geçmiĢ dönemlerde temin edilen elektriğe iliĢkin fazla 
faturalandırılan bedellerin tespit edilmesi sonucunda 
firma tarafından iade edilen tutarların gelir kaydına, 

1.196 “   “ LNG tedarikçisi SONATRACH firmasından sözleĢmeye 
dayalı geriye dönük fiyat farkı bedelinin gelir kaydına, 

110 “   “ LNG ĠĢletmesi uhdesindeki römorkör ile ilgili olarak 
geçmiĢ dönem hasarsızlık priminin gelir kaydına, 

169 “   “ Personelden tahsil edilen ihbar öneli, SSK iĢveren 
karĢılığı ücreti, kıdeme teĢvik primi iadesi gelir kaydına,  

123 “   “ Dörtyol ĠĢletmesi tarafından TP Petrol Dağıtım A.ġ.‟den 
geçmiĢ dönem satıĢ faturası kaynaklı farkın gelir kaydına, 
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tutulmuĢtur. 
1-Önceki dönem gelir ve karları: 
Bu hesapta yer alan 255.733 bin TL önceki dönemle ilgili olup,  

153.043 “   “ 

BOTAġ Yönetim Kurulu'nun 29.09.2016 tarih ve 2016/29 
sayılı ile 24.02.2017 tarih 2017/09 sayılı kararlarıyla gelir 
kaydedilen 2015 ve 2016 yılları doğal gaz ölçüm farkının 
gelir kaydına,  

50.496 “   “ 

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
Kanunu kapsamında, 11 adet vadesi geçmiĢ ithalat KDV 
beyannamesinin gecikme cezası ile 39 adet anapara 
ödemesi yapılmıĢ, gecikme cezaları ödenmemiĢ 
beyannamenin gecikme cezalarında indirim yapılması 
neticesinde gelir kaydına,  

16.873 “   “ 

BOTAġ‟ın, BIL‟den olan alacağı ile ilgili önceki 
dönemlerde BIL‟den tahsil edilip daha sonra iade edilen 
alacak tutarları içerisinde yer alan faizin, sehven kur farkı 
olarak hesaplara alınması ve üzerinden kur değerlemesi 
yapılması sebebiyle yapılan düzeltme kaydına, 

7.411 “   “ 
TANAP Doğal Gaz Ġletim A.ġ. sermaye kredisi ve kredi 
faizi kaynaklı bakiyelerin 2015 yılına ait kur farkı 
kaydına, 

22.446 “   “ 
Mavi Akım hattından (ENI) ithal edilen doğal gaz 
kapsamında, sözleĢme gereği önceki yıl sonu indirim 
tutarının gelir kaydına, 

3.000 “   “ 

LNG ĠĢletmesinde, Trakya Elektrik Dağıtım ġirketinden 
geçmiĢ dönemlerde temin edilen elektriğe iliĢkin fazla 
faturalandırılan bedellerin tespit edilmesi sonucunda 
firma tarafından iade edilen tutarların gelir kaydına, 

1.196 “   “ LNG tedarikçisi SONATRACH firmasından sözleĢmeye 
dayalı geriye dönük fiyat farkı bedelinin gelir kaydına, 

110 “   “ LNG ĠĢletmesi uhdesindeki römorkör ile ilgili olarak 
geçmiĢ dönem hasarsızlık priminin gelir kaydına, 

169 “   “ Personelden tahsil edilen ihbar öneli, SSK iĢveren 
karĢılığı ücreti, kıdeme teĢvik primi iadesi gelir kaydına,  

123 “   “ Dörtyol ĠĢletmesi tarafından TP Petrol Dağıtım A.ġ.‟den 
geçmiĢ dönem satıĢ faturası kaynaklı farkın gelir kaydına, 

 
 

 
 

231 “   “ 
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyalar için  
geçmiĢ dönemde yatırılan harç tutarlarının iade edilmesi 
neticesinde gelir kaydına, 

109 “   “ 
Ankara Sigorta A.ġ.‟den mahkeme kararı neticesinde 
tahsil edilen tutarın yargılama gideri ve alacak tutarlarının 
gelir kaydına, 

75 “   “ 
Personelin rotatif avans hesabı ile ilgili BOTAġ TeftiĢ 
Kurulu soruĢturması kapsamında tahsil edilen tutarın gelir 
kaydına, 

451 “   “ diğer önceki dönem gelir ve karlarına, 
255.733  aittir. 

Diğer OlağandıĢı Gelir Ve Karlar: 
Bu hesapta yer alan 1.303.666 bin TL‟nin,  
790.109 bin 

TL‟si 
Ġran (NIGC) tedarikçisinden Uluslararası Tahkim Davası 
neticesinde kazanılan geriye dönük fiyat farkı bedellerinin 
(227,3 milyon USD) gelir kaydına, 

484.146 “   “ Doğal gaz ihracatı gerçekleĢtirilen Yunanistan (DEPA)‟dan 
Uluslararası Tahkim Davası neticesinde kazanılan geriye 
dönük fiyat farkı bedellerinin (165,8 milyon USD) gelir 
kaydına, 

14.398 “   “ TPAO‟dan KuruluĢa devrolan Silivri yeraltı doğal gaz 
depoları 01.09.2016 tarihli devir protokolü gereği; 2016 yılı 
Ağustos ayında TPAO tarafından düzenlenen depolama 
hizmet faturasının gelir kaydına, 

5.384 “   “ DanıĢtay 13. Daire BaĢkanlığının ilamı ile mahkeme kararı 
neticesinde Bursagaz müĢterisinden olan alacaklara tahakkuk 
ettirilen haksız çıkma zammının gelir kaydına, 

201 “   “ DGBH yapım iĢi yüklenicisi (ÖZTAġ ĠnĢ.) firmasına ait nakte 
dönen teminat mektubunun gelir kaydına, 

1.397 “   “ BOTAġ Yönetim Kurulunun Kararı ile feshedilen AfĢin-
Elbistan DGBH için çelik boru alımı projesine ait nakte 
dönüĢtürülen teminat mektubunun gelir kaydına, 

1.044 “   “ BOTAġ Yönetim Kurulunun Kararı ile feshedilen Nurdağı 
deplasesi için çelik boru alımı projesine ait nakte dönüĢtürülen 
teminat mektubunun gelir kaydına, 

1.329 “   “ BOTAġ Yönetim Kurulunun Kararı ile feshedilen Konya-Ilgın 
DGBH deplasesi projesine ait nakte dönüĢtürülen teminat 
mektubunun gelir kaydına, 

1.359 “   “ Doğal gaz ĠĢletmesince dağıtım bölgesi kapsamında ihraç 
edilen istasyonların gelir kaydına, 

53 “   “ Doğalgaz ĠĢletmesi envanterinden satıĢı gerçekleĢtirilen 
araçların gelir kaydına, 

2.097 “   “ Petrol ĠĢletmesince ham petrol boru hattının akıllı pig iĢi 
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hakediĢ sözleĢmesi gereğince uygulanan gecikme cezasının 
gelir kaydına, 

156 “   “ Petrol ĠĢletmesince çeĢitli iĢ ve hizmetler ile ilgili sözleĢmeye 
dayalı gecikme ve diğer cezaların gelir kaydına, 

187 “   “ Genel Müdürlük merkezi tarafından Ankara Sigorta A.ġ.‟den 
mahkeme kararı neticesinde tahsil edilen ceza tutarının gelir 
kaydına, 

199 “   “ Genel Müdürlük merkezi tarafından Nurdağı HPBH deplasesi 
için boru alımı iĢi yüklenicisine ait hakediĢte yer alan gecikme 
cezasının gelir kaydına, 

86 “   “ Ordu-Giresun DGBH faz-1 ve faz-2 eksikliklerinin 
tamamlanması kapsamında sözleĢme gereği yükleniciye 
uygulanan gecikme cezasının gelir kaydına, 

92 “   “ Tanap-EskiĢehir DGBH projesi için çelik boru alım iĢine ait 
hakediĢe iliĢkin gecikme cezasının gelir kaydına, 

282 “   “ Doğal gaz iĢletmesince çeĢitli doğal gaz müĢterilerine 
uyulanan gecikme cezalarının gelir kaydına, 

33 “   “ LNG ĠĢletmesince yemek firmasına sözleĢme gereği kesilen 
cezanın gelir kaydına, 

17 “   “ LNG ĠĢletmesince turizm firmasına sözleĢme gereği kesilen 
cezanın gelir kaydına, 

20  “   “ LNG ĠĢletmesince deniz sulu gazlaĢtırıcıların izolasyon iĢi 
ihalesine teminat mektubunun tazmin edilmesi neticesinde 
gelir kaydına, 

1.077 
 

  “   “ diğer olağandıĢı gelir ve karlara, 

1.303.666  aittir. 
 

J-OlağandıĢı Gider Ve Zararlar(-): 
Bu hesapta yer alan 1.384.993 bin TL hesap sırasıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
1-ÇalıĢılmayan Kısım Gider Ve Zararları (-): 
Bu hesapta yer alan 114.444 bin TL‟nin; 108.624 bin TL'si Petrol ĠĢletmeleri 

Bölge Müdürlüğüne, 5.819 bin TL'si de Dörtyol ĠĢletmesine ait olup söz konusu 
tutarın;  

4.245 bin TL‟si ilk madde malzeme giderlerine, 

12.796 “   “ endirekt iĢçilik giderlerine, 

14.358 “   “ yardımcı hizmet giderlerine, 

22.149 “   “ üretim yerleri yönetim giderlerine, 

30.413 “   “ dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 
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hakediĢ sözleĢmesi gereğince uygulanan gecikme cezasının 
gelir kaydına, 

156 “   “ Petrol ĠĢletmesince çeĢitli iĢ ve hizmetler ile ilgili sözleĢmeye 
dayalı gecikme ve diğer cezaların gelir kaydına, 

187 “   “ Genel Müdürlük merkezi tarafından Ankara Sigorta A.ġ.‟den 
mahkeme kararı neticesinde tahsil edilen ceza tutarının gelir 
kaydına, 

199 “   “ Genel Müdürlük merkezi tarafından Nurdağı HPBH deplasesi 
için boru alımı iĢi yüklenicisine ait hakediĢte yer alan gecikme 
cezasının gelir kaydına, 

86 “   “ Ordu-Giresun DGBH faz-1 ve faz-2 eksikliklerinin 
tamamlanması kapsamında sözleĢme gereği yükleniciye 
uygulanan gecikme cezasının gelir kaydına, 

92 “   “ Tanap-EskiĢehir DGBH projesi için çelik boru alım iĢine ait 
hakediĢe iliĢkin gecikme cezasının gelir kaydına, 

282 “   “ Doğal gaz iĢletmesince çeĢitli doğal gaz müĢterilerine 
uyulanan gecikme cezalarının gelir kaydına, 

33 “   “ LNG ĠĢletmesince yemek firmasına sözleĢme gereği kesilen 
cezanın gelir kaydına, 

17 “   “ LNG ĠĢletmesince turizm firmasına sözleĢme gereği kesilen 
cezanın gelir kaydına, 

20  “   “ LNG ĠĢletmesince deniz sulu gazlaĢtırıcıların izolasyon iĢi 
ihalesine teminat mektubunun tazmin edilmesi neticesinde 
gelir kaydına, 

1.077 
 

  “   “ diğer olağandıĢı gelir ve karlara, 

1.303.666  aittir. 
 

J-OlağandıĢı Gider Ve Zararlar(-): 
Bu hesapta yer alan 1.384.993 bin TL hesap sırasıyla aĢağıda incelenmiĢtir. 
1-ÇalıĢılmayan Kısım Gider Ve Zararları (-): 
Bu hesapta yer alan 114.444 bin TL‟nin; 108.624 bin TL'si Petrol ĠĢletmeleri 

Bölge Müdürlüğüne, 5.819 bin TL'si de Dörtyol ĠĢletmesine ait olup söz konusu 
tutarın;  

4.245 bin TL‟si ilk madde malzeme giderlerine, 

12.796 “   “ endirekt iĢçilik giderlerine, 

14.358 “   “ yardımcı hizmet giderlerine, 

22.149 “   “ üretim yerleri yönetim giderlerine, 

30.413 “   “ dıĢarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere, 

 
 

 
 

23.525 “   “ çeĢitli giderlere, 

4.275 “   “ vergi, resim, harç giderlerine, 

2.683 “   “ amortismanlara, 

114.444  aittir. 

ÇalıĢmayan kısım giderlerinin büyük bölümü, uzun yıllardır tam kapasite 
çalıĢtırılamayan Irak Türkiye Petrol Boru Hattı‟na aittir.  

2-Önceki Dönem Gider Ve Zararlar(-): 
Bu hesapta yer alan 194.058 bin TL‟nin;  
120.995 bin TL‟si BOTAġ ile Sonatrach arasındaki LNG alım-satım 

faaliyetinden kaynaklı olarak geçmiĢ yılları kapsayan fiyat 
revizyonu anlaĢması gereği ortaya çıkan fiyat farkı 
ödemesinin gider kaydına, 

9.558 “   “ TANAP fonlama anlaĢması gereği BOTAġ adına SGC 
tarafından aktarılan %5 oranındaki hisse bedellerinin borç 
kaydına geçmiĢ dönem için hesaplanan kur değerleme 
iĢlemi neticesinde ortaya çıkan farkın gider kaydına, 

20.285 “   “ DemirtaĢ OSB‟ye iliĢkin 2004 yılı Ekim ayı ile 2006 yılı 
Aralık ayı arasındaki dönemlere ait ve döneminde gelir 
kaydedilen taĢıma bedeli gecikme zammının iadesi ve 2009 
yılı Haziran ayı tarihli faturanın iptali neticesinde oluĢan 
gider kaydına, 

27.431 “   “ Bursa OSB‟ye, 2004-2006 dönemlerine iliĢkin olarak 
kesilen taĢıma fark faturalarına itiraz edilmesi sonucunda 
mahkeme kararına göre iade edilen tutarların gider kaydına, 

13.661 “   “ EskiĢehir OSB‟ye iliĢkin 2004 yılı Ekim ayı ile 2006 yılı 
Aralık ayı arasındaki dönemlere ait ve döneminde gelir 
kaydedilen taĢıma bedeli gecikme zammının mahkeme 
kararı ile iade edilmesi neticesinde oluĢan gider kaydına, 

337 “   “ Genel Müdürlük merkezi tarafından çeĢitli personel  
dosyalarına iliĢkin mahkeme kararları neticesinde tahakkuk 
eden personel alacak tutarlarının gider kaydına, 

427 “   “ Çorum kompresör istasyonu yapım iĢi kapsamında Ankara 
25. Ġcra Müdürlüğü dosyası için verilen teminat 
mektubunun nakte dönüĢü neticesinde oluĢan gider 
kaydına, 

532 “   “ Doğalgaz ĠĢletmesince EskiĢehir kompresör istasyonu 
yapım iĢi yüklenicisi Atilla Doğan ĠnĢ. taahhüdü altında 
bulunan elektrik bedellerinin; Nisan – Kasım 2015 
dönemlerine ait kısmının yüklenici tarafından ödememesi 
üzerine KuruluĢca ödenmesi, sonrasında ise anılan 
dönemde hali hazırda geçici kabulün gerçekleĢmiĢ olması 
sebebiyle yükleniciden alacak olarak kaydedilen tutarların 
zarar kaydına, 

189Sayıştay   



 
 

 
 

187 “   “ LNG ĠĢletmesince LNG terminal sahasında RES veHES 
yapılmasının fizibıl bulunmaması ve bu çalıĢmalardan 
doğan harcamaların Genel Müdürlük oluru kapsamında 
gider kaydına, 

155 “   “ TeiaĢ tarafından LNG ĠĢletmesine kesilen reaktif tüketim 
ve güç aĢımı ceza faturalarının gider kaydına, 

43 “   “ LNG ĠĢletmesi uhdesinde bulunan palmar botda meydana 
gelen kaza neticesinde sigorta Ģirketinden tahsil 
edilenemeyen tutarın zarar kaydına, 

447 “   “ Diğer önceki dönem gider ve zarar tutarlarına, 

194.058  
aittir. 

3-Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar(-):  
Bu bölümde yer alan 1.076.492 bin TL‟nin; 

459.418 bin 
TL‟si 

2012 yılında 7 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 19.02.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

213.787 “   “ 2014 yılında 8 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 21.03.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

228.426 “   “ 2014 yılında 8 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 19.04.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

162.503 “   “ 2014 yılında 4 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 13.05.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

    4.010 “   “ 2016 yılı içerisinde KuruluĢ tarafından BOTAġ Spor Kulübüne yapılan 
bağıĢ ve hibelere, 

3.369 “   “ 2016 yılı içerisinde TPAO‟dan devir alınan Silivri doğalgaz yeraltı 
depolama tesisleri ile bağlantılı olarak, tesislerin devir alındığı esnada 
KuruluĢun TPAO‟dan alacağı olarak kayıtlara giren ancak devir iĢlemleri 
tamamlandıktan sonra Ağustos ayı hizmet bedeli ile mahsuplaĢılarak tasfiye 
edilen alacağın gider kaydına, 

1.669 “   “ LNG ĠĢletmesi tank sahasına yapımı düĢünülen ve projelendirilmek Ģartı ile 
değerlendirilmesi yapılan 4. LNG tankının, yapılan fizibilite çalıĢması 
neticesinde uygun görülmemesi ve yapımından vazgeçilmiĢ olması 
sonucunda söz konusu fizibilite çalıĢması için katlanılan maliyetin Genel 
Müdürlük Olur‟una istinaden zarar kaydına,  

1.025 
 

“   “ Dörtyol ĠĢletmesinde bulunan lojmanlara depreme dayanıklılık testi 
yapılması ve test sonucuna göre binaların depreme dayanıksız olduğu tespit 
edilmesi ve yönetim kurulu kararı ile söz konusu binaların yıkılması 
neticesinde, yıkılan binaların kayıtlı defter değerlerinin zarar kaydına, 

557 “   “ Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesislerinin yapımı için kullanılan Dünya 
Bankası kredisine iliĢkin, dönemsel olarak ortaya çıkan ve cari yılında 
doğrudan gider hesaplarına alınan, 2013-2014-2015 dönemine iliĢkin 
olumsuz kur farklarının,  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
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187 “   “ LNG ĠĢletmesince LNG terminal sahasında RES veHES 
yapılmasının fizibıl bulunmaması ve bu çalıĢmalardan 
doğan harcamaların Genel Müdürlük oluru kapsamında 
gider kaydına, 

155 “   “ TeiaĢ tarafından LNG ĠĢletmesine kesilen reaktif tüketim 
ve güç aĢımı ceza faturalarının gider kaydına, 

43 “   “ LNG ĠĢletmesi uhdesinde bulunan palmar botda meydana 
gelen kaza neticesinde sigorta Ģirketinden tahsil 
edilenemeyen tutarın zarar kaydına, 

447 “   “ Diğer önceki dönem gider ve zarar tutarlarına, 

194.058  
aittir. 

3-Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar(-):  
Bu bölümde yer alan 1.076.492 bin TL‟nin; 

459.418 bin 
TL‟si 

2012 yılında 7 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 19.02.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

213.787 “   “ 2014 yılında 8 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 21.03.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

228.426 “   “ 2014 yılında 8 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 19.04.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

162.503 “   “ 2014 yılında 4 adet beyanname ile tahakkuk eden ve 13.05.2016 tarihine 
kadar ödenemeyen  “Ġthalden alınan KDV”ye iliĢkin gecikme cezası zarar 
kaydına, 

    4.010 “   “ 2016 yılı içerisinde KuruluĢ tarafından BOTAġ Spor Kulübüne yapılan 
bağıĢ ve hibelere, 

3.369 “   “ 2016 yılı içerisinde TPAO‟dan devir alınan Silivri doğalgaz yeraltı 
depolama tesisleri ile bağlantılı olarak, tesislerin devir alındığı esnada 
KuruluĢun TPAO‟dan alacağı olarak kayıtlara giren ancak devir iĢlemleri 
tamamlandıktan sonra Ağustos ayı hizmet bedeli ile mahsuplaĢılarak tasfiye 
edilen alacağın gider kaydına, 

1.669 “   “ LNG ĠĢletmesi tank sahasına yapımı düĢünülen ve projelendirilmek Ģartı ile 
değerlendirilmesi yapılan 4. LNG tankının, yapılan fizibilite çalıĢması 
neticesinde uygun görülmemesi ve yapımından vazgeçilmiĢ olması 
sonucunda söz konusu fizibilite çalıĢması için katlanılan maliyetin Genel 
Müdürlük Olur‟una istinaden zarar kaydına,  

1.025 
 

“   “ Dörtyol ĠĢletmesinde bulunan lojmanlara depreme dayanıklılık testi 
yapılması ve test sonucuna göre binaların depreme dayanıksız olduğu tespit 
edilmesi ve yönetim kurulu kararı ile söz konusu binaların yıkılması 
neticesinde, yıkılan binaların kayıtlı defter değerlerinin zarar kaydına, 

557 “   “ Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesislerinin yapımı için kullanılan Dünya 
Bankası kredisine iliĢkin, dönemsel olarak ortaya çıkan ve cari yılında 
doğrudan gider hesaplarına alınan, 2013-2014-2015 dönemine iliĢkin 
olumsuz kur farklarının,  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

 
 

 
 

Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun hükümlerinden faydalanılarak, “258- 
Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabı”na aktarılması neticesinde geçmiĢ 
yıllara iliĢkin olarak düzenlenen düzeltme beyannamelerine tahakkuk eden 
Kurumlar vergisi ödemelerinden kaynaklı ve yurt içi ÜFE‟ye endeksli fark 
tutarlarının gider kaydına, 

712   “   “ Tuz Gölü Yeraltı Depolama Tesislerinin yapımı için kullanılan Dünya 
Bankası kredisine iliĢkin 2015 yılı bilançosunda var olan “GeçmiĢ Yıllar 
Zararları” hesabının yapılan düzeltme ile ortadan kalkması ve bu duruma 
göre de 2016 yılı I. Dönem geçici kurumlar vergisi beyannamesinin 
değiĢtirilmesi gerekliliği sonucunda 2016 yılı I. Dönem geçici kurumlar 
vergisi beyannamesinin 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun hükümlerinden faydalanılarak 
değiĢtirilmesi neticesinde ortaya çıkan Kurumlar vergisi ödemelerinden 
kaynaklı ve yurt içi ÜFE‟ye endeksli fark tutarlarının gider kaydına, 
 

430 “   “ Genel Müdürlük merkezi, Bölge ve ĠĢletme Müdürlükleri tarafından 
gerçekleĢtirilen iĢ ve iĢlemler kapsamında zarar hesaplarına alınan çeĢitli 
tazminat taahhüt ve ceza giderlerinin kaydına, 

269 “   “ Tuz Gölü Depolama Tesisi Projesi kapsamında ithal edilen malzemeye 
iliĢkin olarak, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemesinin 
yapılmaması gerekçesiyle Esenboğa Gümrük Müdürlüğünce KuruluĢa 
tahakkuk ettirilen cezanın gider kaydına,  
 

200 “   “ Ankara 5. Vergi Mahkemesi dava dosyasında, 2004/10-11-12 dönemleri 
gelir vergisi stopaj tutarı ile ilgili olarak 6736 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında 
yapılandırılan tutarların gider kaydına, 

117 “   “ Diğer çeĢitli olağan dıĢı zararlara, 

1.079.492  aittir. 

KuruluĢun diğer faaliyetlerden olağandıĢı gider ve zararlarının incelenmesinde; 
tahakkuk eden vergilerin (2011 yılında alınan yönetim kurulu kararı ile) zamanında 
ödenmemesi sonucu gecikme faizi ve cezaya maruz kalındığı (1.064 milyar), 
KuruluĢun geçmiĢ yıllarda (2011,2012,2013,2014) oluĢan zararlar ve nakit yetersizliği 
nedeniyle vergi borcunu ödememeyi bir finansman modeli olarak benimsediği, cari 
yılda geçmiĢte ödenmeyen vergi borçlarının gecikme faizleriyle birlikte ödendiği 
görülmüĢtür.  

Ödenen bu faiz ve ceza 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 11 inci 
maddesi ” Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul 
edilmez: 

. 

. 
d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, 

vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile 
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Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri 
. 
.”  
uyarınca kurum kazancının tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate 

alınmamıĢtır. 
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası “Vergi Ödevi”ni 73‟üncü 

maddesinde düzenlemektedir. Buna göre, 
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 
ödemekle yükümlüdür….”  
hükmü yer almakta olup Türkiye Cumhuriyeti Anayasası vergi ödemeyi bir 

yükümlülük olarak belirlemiştir. 
Yine Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri (KĠT) ve bağlı ortaklıklarının her yıl 

yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda “Kamu teĢebbüsleri, kamu ve 
özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında 
ödemek………..zorundadır.” hükmüne yer verilmektedir. 

Önceden önlem alınarak vergilerin zamanında ödenmesi böylece gecikme faizi 
ve cezalar sonucu oluĢabilecek iĢletme zararından kaçınılmasının usul edinilmesi 
önerilir.  

Dönem Karı veya Zararı: 
8.759.830 bin TL tutarındaki olağan kara, 1.559.399 bin TL olağan dıĢı gelir ve 

karların ilavesi ve 1.384.993 bin TL olağandıĢı gider ve zararların mahsubu sonucunda 
2016 yılı faaliyetleri, 8.934.236 bin TL dönem karı ile kapanmıĢtır. 

K-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları (-):   

KuruluĢun 2016 yılındaki faaliyetleri sonucunda, 1.998.935 bin TL Kurumlar 
Vergisi tahakkuk etmiĢtir. 

Dönem Net Karı: 
ġirketin 2016 yılı faaliyetleri, 6.935.301 bin TL dönem net karı ile 

sonuçlanmıĢtır.   
Sonuç: 
BOTAġ Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.‟nin kendi yönetim kurulunun 

19.04.2017 tarih ve 2017/15-78 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı bilançosu ve 
8.934.236.002,97 TL dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri 
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VII. EKLER 
 
 
1. TeĢkilat Ģeması, 
 
2. Personelin teĢkilat içinde dağılımı,  

 
3. ĠĢçi hareketini gösteren tablolar, 

 
4. Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 

 
5. Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 

 
6. Fon akım tablosu, 

 
7. Nakit akım tablosu, 

 
8. KuruluĢun Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)‟ya katkısı,  

 
9. DıĢ ödemeler dengesine etki, 

 
10. Finansman giderleri, 

 
11. Vergiler, 

 
12. Bilanço ve dip notları, 

 
13. Gelir tablosu ve dip notları, 
 
14. Kar dağıtım tablosu, 
 
15. Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 
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Personelin teşkilat içinde dağılımı (Ek:2) 

 
2015 ÇALIġAN KĠġĠ 2016 ÇALIġAN KĠġĠ 

KAPSAM 
DIġI 

KAPSAM 
ĠÇĠ TOPLAM KAPSAM 

DIġI 
KAPSAM 

ĠÇĠ TOPLAM 

A-MERKEZ TEġKĠLATI 

1- GENEL MÜDÜRLÜK 7   7 7   7 

2- ARAZĠ ĠNġAAT VE KAMULAġTIRMA DAĠRE BAġKANLIĞI 171 60 231 164 57 221 

3- BASIN ve HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜġAVĠRLĠĞĠ 7 5 12 6 5 11 

4- DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 30 68 98 28 67 95 

5- DOĞAL GAZ ALIM ve ĠHRACAT DAĠRE BAġKANLIĞI 25 5 30 22 5 27 

6- DOĞAL GAZ PAZARLAMA ve SATIġ DAĠRE BAġKANLIĞI 40 8 48 37 8 45 

7- DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMA DAĠRE BAġKANLIĞI 37 11 48 43 10 53 

8- FĠNANSMAN ve MUHASEBE DAĠRE BAġKANLIĞI 49 19 68 46 17 63 

9- I.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ 26 12 38 25 10 35 

10- ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRE BAġKANLIĞI 19 5 24 21 5 26 

11- KALĠTE, EĞĠTĠM VE GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 58 9 67 54 10 64 

12- MÜHENDĠSLĠK ve SÖZLEġMELER DAĠRE BAġKANLIĞI 57 11 68 52 10 62 

13- ÖZEL BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ 3 15 18 2 13 15 

14- PETROL, LNG ve DENĠZ ĠġLETMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 39 4 43 36 5 41 

15- STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI 21 4 25 18 3 21 

16- TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI 18 3 21 15 2 17 

17- TELEKOM - SCADA ve BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 43 15 58 42 16 58 

18- ULUSLARARASI PROJELER DAĠRE BAġKANLIĞI 32 6 38 31 6 37 

19- YÖNETĠM ĠġLEMLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 4 1 3 4 

TOPLAM (A) 683 263 946 650 252 902 

B-TAġRA TEġKĠLATI             

1. Doğal Gaz ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü 440 651 1091 423 624 1047 

2. Petrol ĠĢletmeleri Bölge Müdürlüğü 186 565 751 184 528 712 

3. LNG ĠĢletme Müdürlüğü 51 121 172 45 117 162 

4. Silivri Kuzey Marmara ve Değirmenköy ĠĢletme Müdürlüğü - - - 16 61 77 

TOPLAM (B) 677 1337 2014 668 1330 1998 

GENEL TOPLAM (A+B) 1360 1600 2960 1318 1582 2900 
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ĠĢçi hareketini gösterir tablolar (Ek: 3 ) 

 GiriĢ ve çıkıĢ 
2015 KiĢi 2016 KiĢi 

Daimi Geçici Daimi Geçici 
Yıl baĢı mevcudu 2955  - 2960 -  
Yıl içinde giren 112  - 87  - 
Yıl içinde çıkan (-) 107  - 147  - 

Yıl sonu mevcudu 2960  - 2900  - 

     

 GiriĢ Ģekli 
2015 KiĢi 2016 KiĢi 

Daimi Geçici Daimi Geçici 
*Açıktan tayin 92  -  - - 
*Geçici ve mevsimlik iĢçilerin baĢlatılması  -  -  -  - 
*Naklen tayin  -  -  -  - 
*Askerlik dönüĢü 12  - 3  - 
*Kadroya alınan geçici iĢçi sayısı -   - -   - 
*Göreve iade  -  - -   - 
*BaĢkaca nedenler  9 -   -  - 
*ĠĢyeri Devri  - -  83  - 
*MüĢterek Kararname  - -  1  - 

*(Seçim kanunu, Mahkeme kararı, Burslu Öğrenci, 
2828 s.k.)  -  -  -  - 

Toplam 113  - 87  - 

 AyrılıĢ nedenleri 
2015 KiĢi 2016 KiĢi 

Daimi Geçici Daimi Geçici 
*Emeklilik 24 -  37  - 
*Askere alınma 5  - 3 -  
*Ölüm 9  - 1  - 
*Kendi isteği ile ayrılma 6  - 13  - 
*ĠĢten çıkarma 56  - 56  - 
*OHAL  -  - 37  - 
*DıĢ ülkelere gitme  -  - -  -  
*Geçici ve mevsimlik iĢçilerin ayrılması  -  -  -  - 
*Daimi kadroya alınan geçici iĢçiler  - -   -  - 
*Memur veya sözleĢmeli statüsüye geçme  -  -  -  - 
*BaĢkaca nedenler  7  -  -  - 
*(2821 s.k., 298 s.k.)  -  -  -  - 

Toplam 107 -  147  - 
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ĠĢçi hareketini gösterir tablolar (Ek: 3 ) 

 GiriĢ ve çıkıĢ 
2015 KiĢi 2016 KiĢi 

Daimi Geçici Daimi Geçici 
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*Askerlik dönüĢü 12  - 3  - 
*Kadroya alınan geçici iĢçi sayısı -   - -   - 
*Göreve iade  -  - -   - 
*BaĢkaca nedenler  9 -   -  - 
*ĠĢyeri Devri  - -  83  - 
*MüĢterek Kararname  - -  1  - 

*(Seçim kanunu, Mahkeme kararı, Burslu Öğrenci, 
2828 s.k.)  -  -  -  - 
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 AyrılıĢ nedenleri 
2015 KiĢi 2016 KiĢi 

Daimi Geçici Daimi Geçici 
*Emeklilik 24 -  37  - 
*Askere alınma 5  - 3 -  
*Ölüm 9  - 1  - 
*Kendi isteği ile ayrılma 6  - 13  - 
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*OHAL  -  - 37  - 
*DıĢ ülkelere gitme  -  - -  -  
*Geçici ve mevsimlik iĢçilerin ayrılması  -  -  -  - 
*Daimi kadroya alınan geçici iĢçiler  - -   -  - 
*Memur veya sözleĢmeli statüsüye geçme  -  -  -  - 
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Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı (Ek: 4) 

Varlık türleri Kod Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
   Kasa ve bankalar:         
     Kasa mevcudu 1 9   9 
     Bankalardaki nakit 2 2.819.337   2.819.337 
     Diğer 4 17   17 
           Hazır değerler toplamı 5 2.819.363     
           Kasa ve bankalar toplam 6     2.819.363 
  Menkul kıymetler:         
     Diğer 9 77   77 
               Menkul kıymetler toplamı 10 77   77 
  Alacaklar:         
  Ticari alacaklar:         
     Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 12 125.336   125.336 
     Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 13 1.171.146 1.154 1.172.300 
     Bağlı ortaklıklardan (konsolidasyon dıĢı) 14 1.896   1.896 
     Yurt dıĢından 16 1.440.543   1.440.543 
     Diğer 17 3.662.113   3.662.113 
           Ticari alacaklar toplamı 18 6.401.034 1.154 6.402.188 
  Diğer alacaklar:         
    Hazineden 19       
    Kamu iktisadi teĢebbüslerinden 20       
    Resmi dairelerden 21 4.236   4.236 
    Bağlı ortaklıklardan (konsolidasyon dıĢı) 22 1.382.208 1.426.969 2.809.177 
    Yurt dıĢından 24 961   961 
    Diğer 25 63.563   63.563 
            Diğer alacaklar toplamı 26 1.450.968 1.426.969 2.877.937 
           Alacaklar toplamı 27 7.852.002 1.428.123 9.280.125 
  Stoklar:         
  Ġlk madde ve malzeme  28 32.277   32.277 
  Yarı mamuller 29     0 
  Mamuller 30 177   177 
  Ticari mallar  31 1.075.452   1.075.452 
  Diğer 32 25.244   25.244 
           Stoklar toplamı 33 1.133.151   1.133.151 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 164.687   164.687 

Kısa sürede paraya çev. değ.toplamı 35 10.836.129 1.428.123 12.264.252 
         Paraya çev. ve hazır değ. toplamı(1) 36 11.969.280 1.428.123 13.397.403 
2-Bağlı değerler:         
   ĠĢtirakler 37   1.568.067 1.568.067 
   Bağlı ortaklıklar 38   3.857.376 3.857.376 
   Maddi duran varlıklar :       0 
   Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   13.341.179 13.341.179 
   BirikmiĢ amortismanlar (-) 40   4.778.130 4.778.130 
         Maddi duran varlıklar (net) 41   8.563.049 8.563.049 
   Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   3.944 3.944 
   Özel tükenmeye tabi varlıklar 43       
   Diğer bağlı değerler 44   72.333 72.333 
         Bağlı değerler toplamı (2) 45   14.064.769 14.064.769 
         Varlıklar toplamı (1+2)   11.969.280 15.492.892 27.462.172 

Sayıştay   



 
 

 
 

    
(Ek : 5) 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
    Kısa Uzun   
Kaynak Türleri Kod süreli süreli Toplam 
  No Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Yabancı kaynaklar        
    Mevduat        
    Diğer Mevduat 2      
             Mevduat  toplamı 3       
     Mali borçlar  :        
     Hazine aracılığı ile sağlanan dıĢ krediler 5 196.041 1.060.875 1.256.915 
               Mali borçlar toplamı  10 196.041 1.060.875 1.256.915 
     Ticari borçlar  :        
     Kamu iktisadi teĢebbüslerine 11 763   763 
     Merkezi yönetim kapsamındaki kuruluĢlar 12 3.019   3.019 
     Bağlı ortaklıklarda (konsolide dıĢı) 13          Yurt dıĢına 14 1.939.143   1.939.143 
     Diğer 16 278.981 23.517 302.498 

    Ticari borçlar toplamı 17 2.221.906 23.517 2.245.423 
     Diğer borçlar  :        
     Kamu iktisadi teĢebbüslerine 18 1.814.015 1.622.031 3.436.046 
     Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 19 280.208   280.208 
     Bağlı ortaklıklarda (konsolide dıĢı) 21 265.361   265.361 
     Sosyal güvenlik kuruluĢlarına 20 2   2 
     Diğer 24 660.982   660.982 
                 Diğer borçlar toplamı 25 3.020.568 1622031 4.642.599 
     Diğer yabancı kaynaklar  :        
     Ġç sigorta fonları 26  210.654 210.654 
     Kıdem tazminatı karĢılıkları 27 10.164 203.784 213.948 
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28     
     Dönem kârından diğer ortaklara öde. kâr payı 29     
     Dönem kârından öde. vergi ve yasal yükm. 30     
     Ödenecek diğer vergiler 31 1.209.499   1.209.499 
     Diğer 32 204.395 103.620 308.015 
         Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 1.424.058 518.058 1.942.116 
     Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi 34       
         Yabancı kaynaklar toplamı  ( 1 ) 35 6.862.573 3.224.481 10.087.053 
 2- Öz kaynaklar  :        
      Esas sermaye 36  4.240.000 4.240.000 
      ÖdenmemiĢ sermaye  ( - ) 37  -95.000 -95.000 
      ÖdenmiĢ sermaye  38  4.145.000 4.145.000 
      Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39           Tahsis sermayeleri olm. kurĢ. fon veya karĢ. 41           Sermaye yedekleri 42           Kâr yedekleri 43  6.294.817 6.294.817 
      GeçmiĢ yıllar kârları 44           GeçmiĢ yıllar zararları  ( - ) 45          Dönem kârının öz kayn. kalacak kısmı(+)  46           dönem net karı(-)    6.935.301 6.935.301 
            Öz kaynaklar toplamı  ( 2 ) 47  17.375.119 17.375.119 
            Kaynaklar toplamı  ( 1+2 ) 48 6.862.573 20.599.599 27.462.172 

 

Sayıştay   



 
 

 
 

    
(Ek : 5) 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
    Kısa Uzun   
Kaynak Türleri Kod süreli süreli Toplam 
  No Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Yabancı kaynaklar        
    Mevduat        
    Diğer Mevduat 2      
             Mevduat  toplamı 3       
     Mali borçlar  :        
     Hazine aracılığı ile sağlanan dıĢ krediler 5 196.041 1.060.875 1.256.915 
               Mali borçlar toplamı  10 196.041 1.060.875 1.256.915 
     Ticari borçlar  :        
     Kamu iktisadi teĢebbüslerine 11 763   763 
     Merkezi yönetim kapsamındaki kuruluĢlar 12 3.019   3.019 
     Bağlı ortaklıklarda (konsolide dıĢı) 13          Yurt dıĢına 14 1.939.143   1.939.143 
     Diğer 16 278.981 23.517 302.498 

    Ticari borçlar toplamı 17 2.221.906 23.517 2.245.423 
     Diğer borçlar  :        
     Kamu iktisadi teĢebbüslerine 18 1.814.015 1.622.031 3.436.046 
     Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 19 280.208   280.208 
     Bağlı ortaklıklarda (konsolide dıĢı) 21 265.361   265.361 
     Sosyal güvenlik kuruluĢlarına 20 2   2 
     Diğer 24 660.982   660.982 
                 Diğer borçlar toplamı 25 3.020.568 1622031 4.642.599 
     Diğer yabancı kaynaklar  :        
     Ġç sigorta fonları 26  210.654 210.654 
     Kıdem tazminatı karĢılıkları 27 10.164 203.784 213.948 
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28     
     Dönem kârından diğer ortaklara öde. kâr payı 29     
     Dönem kârından öde. vergi ve yasal yükm. 30     
     Ödenecek diğer vergiler 31 1.209.499   1.209.499 
     Diğer 32 204.395 103.620 308.015 
         Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 1.424.058 518.058 1.942.116 
     Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi 34       
         Yabancı kaynaklar toplamı  ( 1 ) 35 6.862.573 3.224.481 10.087.053 
 2- Öz kaynaklar  :        
      Esas sermaye 36  4.240.000 4.240.000 
      ÖdenmemiĢ sermaye  ( - ) 37  -95.000 -95.000 
      ÖdenmiĢ sermaye  38  4.145.000 4.145.000 
      Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39           Tahsis sermayeleri olm. kurĢ. fon veya karĢ. 41           Sermaye yedekleri 42           Kâr yedekleri 43  6.294.817 6.294.817 
      GeçmiĢ yıllar kârları 44           GeçmiĢ yıllar zararları  ( - ) 45          Dönem kârının öz kayn. kalacak kısmı(+)  46           dönem net karı(-)    6.935.301 6.935.301 
            Öz kaynaklar toplamı  ( 2 ) 47  17.375.119 17.375.119 
            Kaynaklar toplamı  ( 1+2 ) 48 6.862.573 20.599.599 27.462.172 

 

 
 

 
 

 
Fon akım tablosu  Ek:6 

Fon kaynak ve kullanımları Cari dönem 
Bin TL 

A - Fon kaynakları : 13.945.942 
    1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar : 9.161.040 
        a) Olağan kâr 8.759.830 
        b) Amortismanlar(+) 228.388 
        c) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+) 226.587 
        d) Fon giriĢi sağlamayan gelirler (-)                  (53.766) 
    2- OlağandıĢı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar : 174.406 
        a) Olağan dıĢı kâr 174.406 
        b) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+) - 
        c) Fon giriĢi sağlamayan gelirler  - 
    3- Dönen varlıklar tutarındaki azalıĢlar 1.613.522 
    4- Duran varlıklar tutarındaki azalıĢlar - 
    5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlar 779.469 
        (Borç ve gider karĢılıklarını kapsamaz) -  
    6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artıĢlar 2.217.506 
        (Borç ve gider karĢılıklarını kapsamaz)   
    7- Sermaye artırımı (Nakit karĢılığı veya  - 
         DıĢarıdan getirilen diğer varlıklar)   
    8- Hisse senetleri ihraç primleri -  
B - Fon kullanımları : 13.945.942 
    1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar : 172.051 
        a) Olağan zarar (dönem zararı)          b) Amortismanlar (+)          c) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler(+) 172.051 
        d) Fon giriĢi sağlamayan diğer gelirler (-)       2- OlağandıĢı faaliyetlerle ilgili kullanımlar :          a) Olağan dıĢı zarar                   -    
        b) Fon çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (+) - 
        c) Fon giriĢi sağlamayan diğer gelirler (-) - 
     3- Ödenen vergi ve benzerleri 1.998.935 
         (Bir önceki dönem kârından ödenen)   
     4- Ödenen temettüler : - 
        a) Bir önceki dönem karından ödenen -  
        b) Yedeklerden dağıtılan -  
     5- Dönen varlıkların tutarındaki artıĢlar 2.364.282 
     6- Duran varlıkların tutarındaki artıĢlar 6.513.283 
         (Yeniden değerlemeyi kapsamaz)   
     7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalıĢlar 2.887.203 
     8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalıĢlar 10.188 
     9- Sermayedeki azalıĢlar - 

 

 

 

 

Sayıştay   



 
 

 
 

Nakit akım tablosu  Ek:7 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem baĢı nakit mevcudu 1.177.475 
B- Dönem içi nakit giriĢleri 36.956.736 
  1- SatıĢlardan elde edilen nakit: 30.026.109 
       a) Net satıĢlar 29.680.348 
       b) Ticari alacaklardaki azalıĢlar   429.615 
       c) Ticari alacaklardaki artıĢlar (-)                 (83.854) 
       d)Yıllara sari inĢaat iĢleri hakedislerinde artıĢ   
  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 1.993.302 
  3- Olağan dıĢı gelir ve karlardan sağlanan nakit 1.559.399 
  4- Kısa vadeli yab. kayn. artıĢlardan sağlanan nakit:(Alımlarla ilgili olmayan) 86.385 
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler                    8.890  
     c) DĠğer artıĢlar 77.495 
  5- Uzun vadeli yab.kay. artıĢlardan sağlanan nakit: (Alımlarla ilgili olmayan) 1.835.713 
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler 149.413 
     c) DĠğer artıĢlar 1.686.300 
  6- Sermaye artıĢından sağlanan nakit    7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
  8- Diğer nakit giriĢleri 1.455.828 
C- Dönem içi nakit çıkıĢları           35.314.771  
  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları :           21.356.737  
       a) SatıĢların Maliyeti           21.570.014  
       b) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalıĢlar                759.752  
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artıĢlar (-)                 (45.644) 
       d) Amortisman ve nakit çıkıĢ gerektirmeyen giderler (-)               (232.296) 
       e) Stoklardaki azalıĢlar (-)               (695.089) 
  2- Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları :                113.969  
       a) AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri    
       b) Pazarlama satıĢ ve dağtım giderleri   
       c) Genel yönetim giderleri                113.969  
       d) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-)                          -    
  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları :             1.141.892  
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar              1.225.763  
       b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)                 (83.871) 
  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları                    4.074  
  5- OlağandıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı :             1.384.993  
       a) Olağan dıĢı gider ve zararlar             1.384.993  
       b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)                          -    
  6- Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları             5.162.461  
  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)             2.241.369  
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler             2.241.369  
  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)    
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler   
  9- Ödenen vergi ve benzerleri             1.984.622  
 10- Ödenen temettüler    
 11- Diğer nakit çıkıĢları             1.924.655  
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)             2.819.440  
E- Nakit artıĢ veya azalıĢ (B-C)             1.641.965  

Sayıştay   



 
 

 
 

Nakit akım tablosu  Ek:7 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem baĢı nakit mevcudu 1.177.475 
B- Dönem içi nakit giriĢleri 36.956.736 
  1- SatıĢlardan elde edilen nakit: 30.026.109 
       a) Net satıĢlar 29.680.348 
       b) Ticari alacaklardaki azalıĢlar   429.615 
       c) Ticari alacaklardaki artıĢlar (-)                 (83.854) 
       d)Yıllara sari inĢaat iĢleri hakedislerinde artıĢ   
  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 1.993.302 
  3- Olağan dıĢı gelir ve karlardan sağlanan nakit 1.559.399 
  4- Kısa vadeli yab. kayn. artıĢlardan sağlanan nakit:(Alımlarla ilgili olmayan) 86.385 
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler                    8.890  
     c) DĠğer artıĢlar 77.495 
  5- Uzun vadeli yab.kay. artıĢlardan sağlanan nakit: (Alımlarla ilgili olmayan) 1.835.713 
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler 149.413 
     c) DĠğer artıĢlar 1.686.300 
  6- Sermaye artıĢından sağlanan nakit    7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
  8- Diğer nakit giriĢleri 1.455.828 
C- Dönem içi nakit çıkıĢları           35.314.771  
  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkıĢları :           21.356.737  
       a) SatıĢların Maliyeti           21.570.014  
       b) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalıĢlar                759.752  
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artıĢlar (-)                 (45.644) 
       d) Amortisman ve nakit çıkıĢ gerektirmeyen giderler (-)               (232.296) 
       e) Stoklardaki azalıĢlar (-)               (695.089) 
  2- Faaliyet giderlerine iliĢkin nakit çıkıĢları :                113.969  
       a) AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri    
       b) Pazarlama satıĢ ve dağtım giderleri   
       c) Genel yönetim giderleri                113.969  
       d) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer giderler (-)                          -    
  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara iliĢkin nakit çıkıĢları :             1.141.892  
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar              1.225.763  
       b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)                 (83.871) 
  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkıĢları                    4.074  
  5- OlağandıĢı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkıĢı :             1.384.993  
       a) Olağan dıĢı gider ve zararlar             1.384.993  
       b) Amortisman ve nakit çıkıĢı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)                          -    
  6- Duran varlık yatırımlarına iliĢkin nakit çıkıĢları             5.162.461  
  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)             2.241.369  
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler             2.241.369  
  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)    
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler   
  9- Ödenen vergi ve benzerleri             1.984.622  
 10- Ödenen temettüler    
 11- Diğer nakit çıkıĢları             1.924.655  
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C)             2.819.440  
E- Nakit artıĢ veya azalıĢ (B-C)             1.641.965  

 
 

 

 
   (Ek:8) 

KuruluĢun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 
(Gelir yoluyla)  

Firma ölçeğinde katma değerin oluĢumu Sıra No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 469.074 
Verilen faizler (yurt içi) 2 0 
Verilen bina ve arazi kiraları  3 2.061 
KarĢılık giderleri 4 162.230 
Mevzuat gereğince katılma payları 5 18.045 
Dernek ve benzeri yerlere bağıĢlar 6 4.010 
GeçmiĢ yıllara ait gider ve zararlar 7 194.058 
Ġç sigorta fonu gideri 8 59.609 
Amortisman ve tükenme payları 9 233.784 
DıĢ aleme ödenen giderler 10 228.990 
Diğer pozitif etkiler 11 2.250.458 
Dönem karı 12 8.934.236 
                        Toplam (A) 13 12.556.555 
B-Negatif etkiler (-)     
Alınan faizler (yurt içi) 14 378.510 
Alınan bina ve arazi kiraları  15 2.059 
KarĢılıklardan kullanılmayan kısım 16 53.766 
GeçmiĢ yıllara ait gelir ve kârlar 17 255.733 
Bağlı ortaklık ve iĢtiraklerden alınan kar payları 18 0 
Ġç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 756 
DıĢ alemden sağlanan gelirler 20  Diğer negatif etkiler 21 2.862.632 
Dönem zararı 22   
                        Toplam (B) 23 3.553.456 

                Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      
     hasıla (GSYĠH)ya katkı (A-B) 24 9.003.099 

Subvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağıĢlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 2.365.206 

                     Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      
     hasıla (GSYĠH)ya katkı 30 11.368.305 

DıĢ aleme ödenen giderler (-) 31 228.990 
DıĢ alemden sağlanan gelirler 32  
                        Alıcı fiyatlarıyla milli      
                        hasıla (GSMH)ya katkı 33 11.139.315 

 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

2016 yılı dıĢ ödemeler dengesine etki tablosu        Ek:9 

DıĢ alemden sağlanan  Bin TL DıĢ aleme ödenen  Bin TL 

1- Ġhracat bedellerinden 1.279.879 1- Ġthalat bedellerine 19.378.685 

2- Sermaye hareketlerinden 133.858 2- Sermaye hareketlerine   

3- Görünmeyen iĢlemlerden   3- Görünmeyen iĢlemlere 228.990 

Toplam 1.413.736 Toplam 19.607.675 
Denge farkı 18.193.939 Denge farkı   
 
 
 
 
 
 
 

    (Ek:10) 
             Finansman giderleri 

Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği 
yerler 

Faiz              
Bin TL 

Kredi 
komisyonu          

Bin TL 

Kur farkı        
Bin TL 

Toplam            
Bin TL 

 Kaydedildiği hesaplar bakımından :         
   - ĠĢletme maliyetine giren         
   - Kar ve zarar hesabına alınan 1.076   2.998 4.074 
   - Yatırım harcamalarına alınan 13.584   211.332 224.916 

 Toplam 14.660   214.330 228.990 
  Ödendiği (yada alacak          
     kaydedildiği) yerler bakımından :         
     - T.C.Merkez Bankası         
     - T.Ġhracat Kredi Bankası         
     - Öteki kamu iktisadi teĢebbüsleri         
     - Ġç borçlar için baĢkaca yerler         
     - DıĢ borçlar için verilen 14.660   214.330 228.990 
                         Toplam 14.660   214.330 228.990 
  

Sayıştay   



 
 

 

2016 yılı dıĢ ödemeler dengesine etki tablosu        Ek:9 

DıĢ alemden sağlanan  Bin TL DıĢ aleme ödenen  Bin TL 

1- Ġhracat bedellerinden 1.279.879 1- Ġthalat bedellerine 19.378.685 

2- Sermaye hareketlerinden 133.858 2- Sermaye hareketlerine   

3- Görünmeyen iĢlemlerden   3- Görünmeyen iĢlemlere 228.990 

Toplam 1.413.736 Toplam 19.607.675 
Denge farkı 18.193.939 Denge farkı   
 
 
 
 
 
 
 

    (Ek:10) 
             Finansman giderleri 

Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği 
yerler 

Faiz              
Bin TL 

Kredi 
komisyonu          

Bin TL 

Kur farkı        
Bin TL 

Toplam            
Bin TL 

 Kaydedildiği hesaplar bakımından :         
   - ĠĢletme maliyetine giren         
   - Kar ve zarar hesabına alınan 1.076   2.998 4.074 
   - Yatırım harcamalarına alınan 13.584   211.332 224.916 

 Toplam 14.660   214.330 228.990 
  Ödendiği (yada alacak          
     kaydedildiği) yerler bakımından :         
     - T.C.Merkez Bankası         
     - T.Ġhracat Kredi Bankası         
     - Öteki kamu iktisadi teĢebbüsleri         
     - Ġç borçlar için baĢkaca yerler         
     - DıĢ borçlar için verilen 14.660   214.330 228.990 
                         Toplam 14.660   214.330 228.990 
  

 
 

 

Ek:11 

Vergi Türleri (Konsolide) Sıra 
No 

Önceki 
Yıldan 
Devir 

Tahakkuk Ödenen Yıl Sonu 
Kalıntısı 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-KuruluĢun yükümlü olduğu vergi        0 
    resim, harç ve fonlar        0 
 1-Gelirden Alınan        0 
   -Kurumlar vergisi 1   1.976.315 1.248.451 727.864 
   -Fonlar 2      0 

Toplam (1) 3   1.976.315 1.248.451 727.864 
 2-Servetten alınan        0 
   -Motorlu TaĢıtlar Vergisi 4   153 153 0 
   -Emlak Vergisi 5   654 654 0 
   -Diğer: 6      0 

Toplam (2) 7 0 807 807 0 
 3-Mal ve hizmetten alınan           
    ( Dolaylı vergiler )           
   -K D V 8   1.450.817 1.210.744 240.074 
   -Özel tüketim vergisi 9 112.370 844.505 843.888 112.988 
   -Banka vs sigorta muameleleri vergisi 10       0 
   -Damga vergisi 11 66.853 69.077 73.674 62.256 
   -DıĢ ticarette ödenen vergiler 12       0 
   -Harçlar 13       0 
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14       0 
   -Özel iletiĢim vergisi 15       0 
   -Diğer 18       0 

Toplam (3)   179.223 2.364.399 2.128.305 415.317 
Toplam (A)   179.223 4.341.521 3.377.563 1.143.181 

B-KuruluĢun sorumlu olduğu vergi          
     resim harç ve fonlar          
   -Personelden stope edilen gelir ve damga          
     vergisi 21 5.668 81.581 80.735 6.514 
   -Yüklenici ve üreticiden stope edilen gelir          
     kurumlar ve damga vergileri ile menkul            
     ve gayrimenkul sermaye iratlarından           
     stope edilen gelir vergisi ve damga verg. 22 44.302 55.173 59.961 39.514 
   - Tevkif edilen KDV 23 3.852 28.490 27.635 4.706 
   -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24         
   -Diğer 25        

 Toplam (B) 26 53.821 165.244 168.331 50.734 
                       Toplam (A+B) 27 233.044 4.506.765 3.545.894 1.193.915 

 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

 
                                BOTAġ-Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (Ek:12/a) 

2016 Yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
 A-Hazır değerler       1.177.449.155,25        2.819.363.008,94  
  1-Kasa               17.326,21                    9.421,03    
  2-Alınan çekler                              -      
  3-Bankalar    1.177.414.194,70       2.819.336.784,59    
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)                              -      
  5-Diğer hazır değerler               17.634,34                  16.803,32    
 B-Menkul kıymetler                  26.232,24                   77.274,48  
  1-Hisse senetleri                                  -          
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar               26.232,24                  77.274,48    
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar                              -      
  4-Diğer menkul kıymetler                              -      
  5-Menkul kıymetler değer düĢ.karĢ. (-)                              -      
 C-Ticari alacaklar       6.790.472.483,99        6.401.034.456,40  
  1-Alıcılar    6.675.603.759,16       6.263.653.543,18    
  2-Alacak senetleri                              -      
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)                              -      
  4-Verilen depozito ve teminatlar         55.588.860,01            91.671.836,27    
  5-Diğer ticari alacaklar         59.279.864,82            45.709.076,95    
  6-ġüpheli ticari alacaklar    1.037.789.778,08       1.121.644.152,12    
  7-ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-)  (1.037.789.778,08)    (1.121.644.152,12)   
D-Diğer Alacaklar          730.849.374,72        1.450.967.971,89  
  1-Ortaklardan alacaklar                              -      
  2-ĠĢtiraklerden alacaklar                              -      
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar       528.005.065,22       1.382.197.763,88    
  4-Personelden alacaklar          2.691.697,44             2.546.229,08    
  5-Diğer çeĢitli alacaklar       200.152.612,06            66.223.978,93    
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)                              -      
  7-ġüpheli diğer alacaklar         19.244.530,85            19.261.147,07    
  8-ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-)       (19.244.530,85)         (19.261.147,07)   
 E-Stoklar       1.828.239.980,22        1.133.150.528,26  
  1-Ġlk madde ve malzeme         19.971.968,26            32.277.240,12    
  2-Yarı mamuller                               -      
  3-Mamuller                 176.813,20    
  4-Ticari mallar    1.776.783.696,10       1.075.452.226,98    
  5-Diğer stoklar           3.651.744,62             9.710.078,22    
  6-Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (-)                               -      
  7-Verilen sipariĢ avansları         27.832.571,24            15.534.169,74    
F-Yıllara yaygın inĢaat ve on. mal.          124.265.320,24           126.447.541,74  
  1-Yıllara yaygın inĢaat ve on. mal.       107.114.274,88          109.296.496,38    
  2-Yıllara yaygın inĢaat enflasyon düz. hes.         17.151.045,36            17.151.045,36    
  3-TaĢeronlara verilen avanslar                              -      
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.           32.866.457,75            37.476.651,07  
  1-Gelecek aylara ait giderler         26.845.748,11            36.666.949,65    
  2-Gelir tahakkukları          6.020.709,64                809.701,42    
 H-Diğer dönen varlıklar          618.588.084,69                 762.555,26  
  1-Devreden KDV       593.166.271,13                             -      
  2-Ġndirilecek KDV                              -      
  3-Diğer KDV                              -      
  4-PeĢin ödenen vergiler ve fonlar         14.447.629,55                             -      
  5-ĠĢ avansları             663.058,90                655.793,91    
  6-Personel avansları               38.625,08                  21.921,59    
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         10.272.500,03                  84.839,76    
  8-Diğer çeĢitli dönen varlıklar                              -      
 10-Diğer çeĢitli dönen varlıklar karĢılığı  (-)                              -      

    Dönen varlıklar toplamı     11.302.757.089,10      11.969.279.988,04  

Sayıştay   



 
 

 

 
                                BOTAġ-Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (Ek:12/a) 

2016 Yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
 A-Hazır değerler       1.177.449.155,25        2.819.363.008,94  
  1-Kasa               17.326,21                    9.421,03    
  2-Alınan çekler                              -      
  3-Bankalar    1.177.414.194,70       2.819.336.784,59    
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)                              -      
  5-Diğer hazır değerler               17.634,34                  16.803,32    
 B-Menkul kıymetler                  26.232,24                   77.274,48  
  1-Hisse senetleri                                  -          
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar               26.232,24                  77.274,48    
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar                              -      
  4-Diğer menkul kıymetler                              -      
  5-Menkul kıymetler değer düĢ.karĢ. (-)                              -      
 C-Ticari alacaklar       6.790.472.483,99        6.401.034.456,40  
  1-Alıcılar    6.675.603.759,16       6.263.653.543,18    
  2-Alacak senetleri                              -      
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)                              -      
  4-Verilen depozito ve teminatlar         55.588.860,01            91.671.836,27    
  5-Diğer ticari alacaklar         59.279.864,82            45.709.076,95    
  6-ġüpheli ticari alacaklar    1.037.789.778,08       1.121.644.152,12    
  7-ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-)  (1.037.789.778,08)    (1.121.644.152,12)   
D-Diğer Alacaklar          730.849.374,72        1.450.967.971,89  
  1-Ortaklardan alacaklar                              -      
  2-ĠĢtiraklerden alacaklar                              -      
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar       528.005.065,22       1.382.197.763,88    
  4-Personelden alacaklar          2.691.697,44             2.546.229,08    
  5-Diğer çeĢitli alacaklar       200.152.612,06            66.223.978,93    
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)                              -      
  7-ġüpheli diğer alacaklar         19.244.530,85            19.261.147,07    
  8-ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-)       (19.244.530,85)         (19.261.147,07)   
 E-Stoklar       1.828.239.980,22        1.133.150.528,26  
  1-Ġlk madde ve malzeme         19.971.968,26            32.277.240,12    
  2-Yarı mamuller                               -      
  3-Mamuller                 176.813,20    
  4-Ticari mallar    1.776.783.696,10       1.075.452.226,98    
  5-Diğer stoklar           3.651.744,62             9.710.078,22    
  6-Stok değer düĢüklüğü karĢılığı (-)                               -      
  7-Verilen sipariĢ avansları         27.832.571,24            15.534.169,74    
F-Yıllara yaygın inĢaat ve on. mal.          124.265.320,24           126.447.541,74  
  1-Yıllara yaygın inĢaat ve on. mal.       107.114.274,88          109.296.496,38    
  2-Yıllara yaygın inĢaat enflasyon düz. hes.         17.151.045,36            17.151.045,36    
  3-TaĢeronlara verilen avanslar                              -      
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.           32.866.457,75            37.476.651,07  
  1-Gelecek aylara ait giderler         26.845.748,11            36.666.949,65    
  2-Gelir tahakkukları          6.020.709,64                809.701,42    
 H-Diğer dönen varlıklar          618.588.084,69                 762.555,26  
  1-Devreden KDV       593.166.271,13                             -      
  2-Ġndirilecek KDV                              -      
  3-Diğer KDV                              -      
  4-PeĢin ödenen vergiler ve fonlar         14.447.629,55                             -      
  5-ĠĢ avansları             663.058,90                655.793,91    
  6-Personel avansları               38.625,08                  21.921,59    
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         10.272.500,03                  84.839,76    
  8-Diğer çeĢitli dönen varlıklar                              -      
 10-Diğer çeĢitli dönen varlıklar karĢılığı  (-)                              -      

    Dönen varlıklar toplamı     11.302.757.089,10      11.969.279.988,04  

 
 

 

 
                    BOTAġ- Boru Hatları ile Petrol TaĢıma  A.ġ   2016 Yılı  Bilançosu                                                    (Ek:12/b) 

Aktif ( Varlıklar) Önceki dönem - TL Cari dönem -TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
 A-Ticari alacaklar  1.020.655,09  1.154.681,94 
  1-Alıcılar                                 -      
  2-Alacak senetleri                                  -      
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)                                 -      
  5-Verilen depozito ve teminatlar 1.020.655,09            1.154.681,94    
  6-ġüpheli alacaklar karĢılığı (-)                                 -      
  7-ġüpheli alacaklar karĢılığı  (-)                                 -      
 B-Diğer alacaklar  426.517.653,36   1.426.968.696,48 
  1-Ortaklardan alacaklar                                 -      
  2-ĠĢtiraklerden alacaklar 404.743.800,00    1.426.968.696,48    
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 21.773.853,36                                -      
  4-Personelden alacaklar                                 -      
  5-Diğer çeĢitli alacaklar                                 -      
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu  (-)                                 -      
  7-ġüpheli diğer alacaklar karĢılığı (-)                                 -      
 C-Mali duran varlıklar  4.092.322.787,12   5.425.442.734,29 
  1-Bağlı menkul kıymetler                                 -      
  2-Bağlı menkul kıym. değ. düĢ. karĢ. (-)                                 -      
  3-ĠĢtirakler 673.951.737,12     1.568.066.684,29    
  4-ĠĢtiraklere sermaye taahhütleri  (-)                                 -      
  5-ĠĢtirakler sermaye payları düĢ. karĢ. (-)                                 -      
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dıĢı) 3.418.371.050,00     3.857.376.050,00    
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahh.  (-)  

 
                               -      

  8-Bağlı ort. serm. pay. değ düĢ. karĢ. (-)                                 -      
 D-Maddi duran varlıklar  4.484.810.492,49   8.563.049.202,35 
  1-Arazi ve arsalar 154.758,85               154.759,01    
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 5.545.089.662,20     8.708.863.802,11    
  3-Binalar 217.216.396,53        257.833.247,03    
  4-Tesis, makine ve cihazlar 1.214.639.169,34     1.566.329.040,44    
  5-TaĢıtlar 119.274.575,67        121.050.690,33    
  6-DemirbaĢlar 13.217.266,46          15.379.161,22    
  7-Diğer maddi duran varlıklar                                 -      
  8-BirikmiĢ amortismanlar  (-) (4.549.741.987,19)   (4.778.130.074,46)   
  9-Yapılmakta olan yatırımlar 1.311.503.260,49     2.016.957.182,03    
 10-Verilen avanslar 613.457.390,14        654.611.394,64    
 E-Maddi olmayan duran varlıkar  4.471.257,18   3.943.871,43 
  1-Haklar 8.316.674,59            9.290.496,77    
  2-ġerefiye                                 -      
  3-KuruluĢ ve örgütlenme giderleri                                 -      
  4-AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri 668,68                      668,68    
  5-Özel maliyetler 67.897,34                 67.897,38    
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 7.239.562,71            7.335.282,54    
  7-BirikmiĢ amortismanlar  (-) -11.153.546,14        (12.750.473,94)   
  8-Verilen avanslar                                 -      
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  0                             -    
  1-Arama giderleri                                 -      
  2-Hazırlık ve geliĢtirme giderleri                                 -      
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar                                 -      
  4-BirikmiĢ tükenme payları  (-)                                 -      
  5-Verilen avansları                                 -      
 G-Gelecek yıllara ait gid. ve gel.tahk.  149.011,08   72.223.774,37 
  1-Gelecek yıllara ait giderler 149.011,08               100.265,50    
  2-Gelir tahakkukları           72.123.508,87    
 H-Diğer duran varlıklar  109.372,65   109.372,65 
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV                                 -      
  2-Diğer KDV                                 -      
  3-PeĢin ödenen vergiler ve fonlar                                 -      
  4-Diğer çeĢitli duran varlıklar 109.372,65               109.372,65    

    Duran varlıklar toplamı   9.009.401.228,97   15.492.892.333,51 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)   20.312.158.318,07   27.462.172.321,55 

Sayıştay   



 
 

 

 

    (Ek:12/c) 
BOTAġ- Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ 

2016 Yılı  Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar       
  A-Mali borçlar  187.150.769,16  196.040.696,91 
   1-Banka kredileri                              -      
   2-Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar         
   3-ErtelenmiĢ finan. kir. borçlanma mal. (-)         
   4-Uzun vad.yab. krd.anapara taks.ve faiz. 187.150.769,16         196.040.696,91    
   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faiz.                              -      
   6-ÇıkarılmıĢ bonolar ve senetler                              -      
   7-ÇıkarılmıĢ diğer menkul kıymetler                              -      
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)                              -      
   9-Diğer  mali borçlar                              -      
 B-Ticari borçlar   2.925.735.005,28   2.221.905.819,32 
   1-Satıcılar 2.714.157.897,89      1.954.405.496,40    
   2-Borç senetleri 0                            -      
   3-Borç senetleri reeskontu (-) 0                            -      
   4-Alınan depozito ve teminatlar 53.902.336,13           64.181.589,48    
   5-Diğer ticari borçlar 157.674.771,26         203.318.733,44    
  C-Diğer borçlar   5.094.564.281,13   3.020.567.912,98 
   1-Ortaklara borçlar                              -      
   2-ĠĢtiraklere borçlar                              -      
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar 203.873.177,16         261.558.872,02    
   4-Personele borçlar 1.818.914,69            2.128.016,05    
   5-Diğer çeĢitli borçlar 4.888.872.189,28      2.756.881.024,91    
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)                              -      
  D-Alınan avanslar   297.225,91   5.980.968,19 
  E-Yıllara yayg. inĢ. ve ona. hak ediĢ bed.   178.135.852,00   178.135.852,00 
   1-Yıllara yaygın inĢ. ve on.hak ediĢ bed. 117.669.238,12         117.669.238,12    
   2-Yıllara yaygın inĢ.enfl. düzeltme hesabı 60.466.613,88           60.466.613,88    
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.   450.370.299,41   1.209.499.008,14 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 436.598.099,12      1.193.915.080,75    
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 13.581.441,32           15.528.462,72    
   3-Vadesi geç. ert. veya tak.ver.ve diğ.yük.                              -      
   4-Diğer yükümlülükler 190.758,97                 55.464,67    
  G-Borç ve gider karĢılıkları   6.336.764,71   10.463.795,84 
   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karĢ.        1.998.934.585,37    
   2-Dönem kârı peĢin öd. vergi ve diğ.yük.(-)       (1.998.934.585,37)   
   3-Kıdem tazminatı karĢılığı 6.036.798,45           10.163.829,58    
   4-Diğer borç ve gider karĢılıkları 299.966,26               299.966,26    
 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.   14.035.150,56   19.801.836,81 
   1-Gelecek aylara ait gelirler 9.191.282,06           12.696.135,59    
   2-Gider tahakkukları 4.843.868,50            7.105.701,22    
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   109.554.178,86   176.724,98 
   1-Hesaplanan KDV                              -      
   2-Diğer KDV                              -      
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları 109.554.178,86                            -      
   4-Diğer çeĢitli yabancı kaynaklar                176.724,98    

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   8.966.179.527,02   6.862.572.615,17 
 
 
 

Sayıştay   



 
 

 

 

    (Ek:12/c) 
BOTAġ- Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ 

2016 Yılı  Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar       
  A-Mali borçlar  187.150.769,16  196.040.696,91 
   1-Banka kredileri                              -      
   2-Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar         
   3-ErtelenmiĢ finan. kir. borçlanma mal. (-)         
   4-Uzun vad.yab. krd.anapara taks.ve faiz. 187.150.769,16         196.040.696,91    
   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faiz.                              -      
   6-ÇıkarılmıĢ bonolar ve senetler                              -      
   7-ÇıkarılmıĢ diğer menkul kıymetler                              -      
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)                              -      
   9-Diğer  mali borçlar                              -      
 B-Ticari borçlar   2.925.735.005,28   2.221.905.819,32 
   1-Satıcılar 2.714.157.897,89      1.954.405.496,40    
   2-Borç senetleri 0                            -      
   3-Borç senetleri reeskontu (-) 0                            -      
   4-Alınan depozito ve teminatlar 53.902.336,13           64.181.589,48    
   5-Diğer ticari borçlar 157.674.771,26         203.318.733,44    
  C-Diğer borçlar   5.094.564.281,13   3.020.567.912,98 
   1-Ortaklara borçlar                              -      
   2-ĠĢtiraklere borçlar                              -      
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar 203.873.177,16         261.558.872,02    
   4-Personele borçlar 1.818.914,69            2.128.016,05    
   5-Diğer çeĢitli borçlar 4.888.872.189,28      2.756.881.024,91    
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)                              -      
  D-Alınan avanslar   297.225,91   5.980.968,19 
  E-Yıllara yayg. inĢ. ve ona. hak ediĢ bed.   178.135.852,00   178.135.852,00 
   1-Yıllara yaygın inĢ. ve on.hak ediĢ bed. 117.669.238,12         117.669.238,12    
   2-Yıllara yaygın inĢ.enfl. düzeltme hesabı 60.466.613,88           60.466.613,88    
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.   450.370.299,41   1.209.499.008,14 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 436.598.099,12      1.193.915.080,75    
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 13.581.441,32           15.528.462,72    
   3-Vadesi geç. ert. veya tak.ver.ve diğ.yük.                              -      
   4-Diğer yükümlülükler 190.758,97                 55.464,67    
  G-Borç ve gider karĢılıkları   6.336.764,71   10.463.795,84 
   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karĢ.        1.998.934.585,37    
   2-Dönem kârı peĢin öd. vergi ve diğ.yük.(-)       (1.998.934.585,37)   
   3-Kıdem tazminatı karĢılığı 6.036.798,45           10.163.829,58    
   4-Diğer borç ve gider karĢılıkları 299.966,26               299.966,26    
 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.   14.035.150,56   19.801.836,81 
   1-Gelecek aylara ait gelirler 9.191.282,06           12.696.135,59    
   2-Gider tahakkukları 4.843.868,50            7.105.701,22    
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   109.554.178,86   176.724,98 
   1-Hesaplanan KDV                              -      
   2-Diğer KDV                              -      
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları 109.554.178,86                            -      
   4-Diğer çeĢitli yabancı kaynaklar                176.724,98    

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   8.966.179.527,02   6.862.572.615,17 
 
 
 

 
 

 

 
                            BOTAġ- Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ (Ek:12/d) 

2016 yılı  Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) Önceki dönem -TL Cari dönem - TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar       
 A-Mali borçlar   911.461.656,94   1.060.874.655,65 
   1-Banka kredileri 911.461.656,94           1.060.874.655,65    
   2-Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar         
   3-ErtelenmiĢ finan. kir. borçlanma mal (-)         
   4-ÇıkarılmıĢ tahviller                                     -      
   5-ÇıkarılmıĢ diğer menkul kıymetler                                     -      
   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)                                     -      
   7-Diğer mali borçlar                                     -      
 B-Ticari borçlar   19.429.676,66   23.516.617,87 
   1-Satıcılar                                     -      
   2-Borç senetleri                                     -      
   3-Borç senetleri reeskontu (-)                                     -      
   3-Alınan depozito ve teminatlar 19.429.676,66                23.516.617,87    
   4-Diğer ticari borçlar                                     -      
  C-Diğer borçlar    -   1.622.031.272,73 
   1-Ortaklara borçlar                                     -      
   2-ĠĢtiraklere borçlar                                     -      
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar                                     -      
   4-Diğer çeĢitli borçlar             1.622.031.272,73    
   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)                                     -      
   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar                                     -      
  D-Alınan avanslar    -                                  -    
  E-Borç ve gider karĢılıkları   354.256.528,20   414.438.498,68 
   1-Kıdem tazminatı karĢılıkları 181.497.236,66              203.784.352,01    
   2-Diğer borç ve gider karĢılıkları 172.759.291,54              210.654.146,67    
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.   99.368.915,31   103.619.801,68 
   1-Gelecek yıllara ait gelirler 99.368.915,31              103.619.801,68    
   2-Gider tahakkukları                                     -      
   3-Negatif konsolidasyon Ģerefiyesi                                     -      
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar    -                                  -    
   1-Gelecek yıllara ert. veya terkin ed..KDV         
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı   1.384.516.777,11   3.224.480.846,61 
          Yabancı kaynaklar toplamı   10.350.696.304,13   10.087.053.461,78 
III-Öz kaynaklar         
  A-ÖdenmiĢ sermaye   4.145.000.000,00   4.145.000.000,00 
   1-Sermaye 4.240.000.000,00           4.240.000.000,00    
   2-ÖdenmemiĢ sermaye (-) -95.000.000,00              (95.000.000,00)   
   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları                                     -      
   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)                                     -      
  B-Sermaye yedekleri                                      -    
   1-Hisse senedi ihraç primleri                                     -      
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları                                     -      
   3-Diğer sermaye yedekleri                                     -      
  C-Kâr yedekleri   6.254.185.490,93   6.294.817.442,17 
   1-Yasal yedekler 3.260.092.374,97           3.281.517.951,71    
   2-Statü yedekleri 66.818.762,38                66.818.762,38    
   3-Olağanüstü yedekler 2.927.274.353,58           2.946.480.728,08    
   4-Diğer kâr yedekler         
   5-Özel fonlar         
  D-GeçmiĢ yıllar kârları         
  E-GeçmiĢ yıllar zararları (-)   -979.533.690,08                                  -    
  F-Dönem net kârı (zararı)   541.810.213,09   6.935.301.417,60 
   1-TeĢebbüsün net kârı (zararı) 541.810.213,09       
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)         

  Öz kaynaklar toplamı   9.961.462.013,94   17.375.118.859,77 
IV-Azınlık payları         

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   20.312.158.318,07   27.462.172.321,55 
 

Sayıştay   



 
 

 

(Ek:12/e) 
2016 YILI  BĠLANÇO DĠPNOTLARI 

 
  1- Kayıtlı sermaye tavanı          4.240.000.000,00 TL 

    ÖdenmiĢ Sermaye                       4.145.000.000,00 TL 

    ÖdenmemiĢ Sermaye (-)                  95.000.000,00 TL 

     

2- Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri ile Genel Müdür,   

     Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve  

     Genel Sekreter gibi üst Yöneticilere. 

     a) Cari dönemde verilen her çeĢit avans ve borcun toplam tutarı                    161.855,14 TL 

     b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi                  1.914,08 TL 

 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı.  

    - Harici Sigorta                                          34.894.527,11 TL  

    - Dahili Sigorta                                        210.654.146,67 TL 

 

4- Alacaklar için alınmıĢ ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  

    326 Alınan Depozito ve Teminatlar                                     64.181.589,48 TL 

    426 Alınan Depozito ve Teminatlar                                                               23.516.617,87 TL 

    900 Teminat Olarak Alınan Kıymetler                    1.092.250.744,88TL 

 

5- Yabancı Kaynaklar için verilmiĢ ipotek ve teminatların toplam tutarı 
    126 Verilen Depozito ve Teminatlar                                    91.671.836,27TL 

     226 Verilen Depozito ve Teminatlar                           1.154.681,94TL 

    

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı     

    902 Teminat Olarak Verilen Kıymetler                          61.176.350,51TL 

7- Kasa ve Bankalardaki Döviz Miktarı 

         Döviz Cinsi                        Miktarı                    TL Kuru                   Toplam Tutar (TL)        

             ABD $                          49.621.266,82             3,5191                          174.627.162,19 

             EURO                                   1.551,27             3.7099                                     5.755,06 

             Sterlin                                      181,11             4.3189                                        782,20 

     

         

Sayıştay   



 
 

 

(Ek:12/e) 
2016 YILI  BĠLANÇO DĠPNOTLARI 

 
  1- Kayıtlı sermaye tavanı          4.240.000.000,00 TL 

    ÖdenmiĢ Sermaye                       4.145.000.000,00 TL 

    ÖdenmemiĢ Sermaye (-)                  95.000.000,00 TL 

     

2- Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri ile Genel Müdür,   

     Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları ve  

     Genel Sekreter gibi üst Yöneticilere. 

     a) Cari dönemde verilen her çeĢit avans ve borcun toplam tutarı                    161.855,14 TL 

     b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi                  1.914,08 TL 

 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı.  

    - Harici Sigorta                                          34.894.527,11 TL  

    - Dahili Sigorta                                        210.654.146,67 TL 

 

4- Alacaklar için alınmıĢ ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  

    326 Alınan Depozito ve Teminatlar                                     64.181.589,48 TL 

    426 Alınan Depozito ve Teminatlar                                                               23.516.617,87 TL 

    900 Teminat Olarak Alınan Kıymetler                    1.092.250.744,88TL 

 

5- Yabancı Kaynaklar için verilmiĢ ipotek ve teminatların toplam tutarı 
    126 Verilen Depozito ve Teminatlar                                    91.671.836,27TL 

     226 Verilen Depozito ve Teminatlar                           1.154.681,94TL 

    

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı     

    902 Teminat Olarak Verilen Kıymetler                          61.176.350,51TL 

7- Kasa ve Bankalardaki Döviz Miktarı 

         Döviz Cinsi                        Miktarı                    TL Kuru                   Toplam Tutar (TL)        

             ABD $                          49.621.266,82             3,5191                          174.627.162,19 

             EURO                                   1.551,27             3.7099                                     5.755,06 

             Sterlin                                      181,11             4.3189                                        782,20 

     

         

 
 

 

8- YurtdıĢından Alacaklar (Avans Dahil) 

12000070 Ticari Mal SatıĢı          54.823.156,66TL 
12010070 Hizmet SatıĢı (Irak-Somo)      1.383.820.132,63TL 
12030070 Hizmet SatıĢı 1.900.368,00 TL 
12050070 Senetsiz Alacak - 
121500 BTC HPBH - 
13610070  Hizmet Alımları  369.482,97 TL 
13600070 Hizmet Alımları 1.431,41TL 
13600050 Hizmet Alımları 570.823,36TL 
1590001 YurtdıĢı SipariĢ Avansları 15.510.348,32 TL 
221500 BTC HPBH                          - 
2265001 Hizmet SatıĢı (Irak-Somo) - 

         

9- YurtdıĢına Borçlar (Avans Dahil) 

              

3030000 Krediler (Hazine Garantili) 55.651.633,60 $ 195.849.696,91 TL 

3032001 Krediler (Hazine Devirli) 48.850,03 € 191.467,94 TL 

349006 BTC Co 7.433,96 $ 17.238,62 TL 

4000000 Krediler (Hazine Garantili) Dünya 
Bankası Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı 
Depolama Projesi 

312.356.042,18 $ 1.057.265.590,81TL 

4002001 Krediler (Hazine Devirli) 1.024.429,98 € 3.609.064,84 TL 

4265001 Tepe NACAP 6.682.376,07 $ 23.516.617,87 TL 

 

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı  YOKTUR 

11- Cari dönemde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı                           YOKTUR 

12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüĢtürülebilir niteliklerin tutarı.  YOKTUR 

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü 

     KuruluĢumuz 1995 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sermayesinin 
tamamı Devlet‟e ait olmak üzere TeĢekkül Ģeklinde yapılanmıĢtır. 

 14- Cari dönemde ihraç edilmiĢ hisse senedi tutarı     YOKTUR 

15- ĠĢletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına 

      sahip ortakların                       TAMAMI DEVLETE AĠTTĠR 

 

Sayıştay   



 
 

 

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iĢtirakler ile müessese ve bağlı ortakların; 

 

ĠġTĠRAKLER: 

 ADI BOTAġ PAYI TUTARI 

TURUSGAZ %35 28.000,00 TL 

TURUSGAZ Enflasyon Düzeltme Farkı - 76.019,57 TL 

NABUCCO COMPANY %18 50.838.767,55 TL 

TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. %30 1.055.618.635,50 TL 

 

BAĞLI ORTAKLIKLAR: 

 

ADI BOTAġ PAYI TUTARI 

BOTAS INTERNATIONAL LTD %100 671.050,00 TL 

TPIC %100 3.856.705,000,00 TL 

 

17- Stok Değerleme Yöntemi: 
 

      a) Cari dönemde ambarlarda uygulanan yöntem  TOPLULAġTIRILMIġ YÖNTEM                                                                                                                

           Mal Stokları        : BASĠT ORTALAMA              

           Diğer Stoklar      : BASĠT ORTALAMA 

      b) Önceki dönemde uygulanan yöntem     ORTALAMA 

      c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değiĢikliğinin stoklarda meydana getirdiği 

          artıĢ (+) veya azalıĢ (-) tutarı.      YOKTUR 
       

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 

 

    a) Satın alınan, imal ve inĢa edilen maddi duran varlıkların maliyeti           5.532.319.952,43 TL 

           (Hesaplararası transfer dahil) 

    b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti        1.225.693.155,30 TL 

        (Hesaplararası transfer dahil) 

 

 

Sayıştay   



 
 

 

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iĢtirakler ile müessese ve bağlı ortakların; 

 

ĠġTĠRAKLER: 

 ADI BOTAġ PAYI TUTARI 

TURUSGAZ %35 28.000,00 TL 

TURUSGAZ Enflasyon Düzeltme Farkı - 76.019,57 TL 

NABUCCO COMPANY %18 50.838.767,55 TL 

TANAP DOĞALGAZ ĠLETĠM A.ġ. %30 1.055.618.635,50 TL 

 

BAĞLI ORTAKLIKLAR: 

 

ADI BOTAġ PAYI TUTARI 

BOTAS INTERNATIONAL LTD %100 671.050,00 TL 

TPIC %100 3.856.705,000,00 TL 

 

17- Stok Değerleme Yöntemi: 
 

      a) Cari dönemde ambarlarda uygulanan yöntem  TOPLULAġTIRILMIġ YÖNTEM                                                                                                                

           Mal Stokları        : BASĠT ORTALAMA              

           Diğer Stoklar      : BASĠT ORTALAMA 

      b) Önceki dönemde uygulanan yöntem     ORTALAMA 

      c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değiĢikliğinin stoklarda meydana getirdiği 

          artıĢ (+) veya azalıĢ (-) tutarı.      YOKTUR 
       

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 

 

    a) Satın alınan, imal ve inĢa edilen maddi duran varlıkların maliyeti           5.532.319.952,43 TL 

           (Hesaplararası transfer dahil) 

    b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti        1.225.693.155,30 TL 

        (Hesaplararası transfer dahil) 

 

 

 
 

 

19- KuruluĢun üçüncü Ģahıslardan ortaklardan, bağlı ortaklardan ve personelden alacak borç 
iliĢkileri 

a) Alacaklar 

   

  

TĠCARĠ TL 
 

TĠCARĠ OLMAYAN (TL) 

1- Üçüncü ġahıslardan (Kısa V.) 6.401.034.456,40 
 

1.450.967.971,89 

 

Üçüncü ġahıslardan (Uzun V.) 1.154.681,84 
 

 -.- 

2- Bağlı Ortaklık 133  -.- 
 

1.382.197.763,88 

 ĠĢtirakler  232 -.-  1.426.968.696,48 

 

Bağlı Ortaklık 233  -.- 
 

-,- 

3- Personel 135  -.- 
 

2.546.229,08 

b) Borçlar    

  

TĠCARĠ TL 

 

TĠCARĠ OLMAYAN (TL) 

1- Üçüncü ġahıslara (Kısa V.) 2.221.905.819,32 
 

3.020.567.912,98 

 

Üçüncü ġahıslara (Uzun V.) 23.516.617,87 
 

1.622.031.272,73 

2- Bağlı Ortaklık 333  -.- 
 

261.558.872,02 

3- Personel 335  -.- 
 

                       2.128.016,05 

 

c) 30.12.2016 tarihi itibarıyla açık ve repo iĢlem tutarı 
Bankalar Repo Edilen Kıymetler                                               2.641.601.274,01 TL    

20- Cari dönemde ortalama personel sayısı 

 

31.12.2016 
MEVCUDU 

2016 YILI 
ORTALAMASI 

Kapsam DıĢı Personel 1318 
 

1339 

 Kapsam Ġçi Personel 1582 
 

1567 

 Özel Güvenlik - 

 

- 

 BTC HPBH Proje 
Direktörlüğü SözleĢmeli   27 + 29 

  

21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren  hususlara iliĢkin bilgi. 

     31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 4.297,21 TL olan kıdem tazminatı tavanı 01 Ocak 2017 ve daha 
sonraki günlerde geçerli olmak üzere 4.426,16TL olarak belirlenmiĢtir. 

 

22- Belirli bir sahip olan, ancak tutarı tahmin edilemeyen Ģarta, bağlı 

Sayıştay   



 
 

 

      zararlar ile her türlü Ģarta bağlı kazançlara iliĢkin bilgi (iĢletmeyi 

      borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki 
      ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)    YOKTUR 

 

23- ĠĢletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide 

      bulunan muhasebe tahminlerinde değiĢikliklere iliĢkin bilgi ve 

      bunların parasal etkileri.       YOKTUR 

 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına iliĢkin tutar.   YOKTUR 

 

25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp, 

      iĢletmenin ortakları, iĢtirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından 

      çıkarılmıĢ bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran 

      ortaklıklar.         YOKTUR 

 

26- ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan 

      sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi 

      tutarları         YOKTUR 

 

27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve  

çıkarılmıĢ menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve  

menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiĢ gelecek döneme 

 iliĢkin faiz borçları.                    YOKTUR 

 

28- Ortaklar, ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, 

      aval, ciro gibi yükümlüklerin tutarı.                 YOKTUR 

 

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık 

      yorumlanabilir ve anlaĢılabilir olması açısından açıklanması gerekli  

      olan diğer hususlar: 

a) Uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme yöntemleri: 
a1) HazırlanıĢ Esası 

 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren muhasebe kayıtları ve kanuni defterler yürürlükteki ticari 
mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. 

 

 a2) Alacakları ve Borçları Değerleme 

Sayıştay   



 
 

 

      zararlar ile her türlü Ģarta bağlı kazançlara iliĢkin bilgi (iĢletmeyi 

      borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki 
      ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.)    YOKTUR 

 

23- ĠĢletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide 

      bulunan muhasebe tahminlerinde değiĢikliklere iliĢkin bilgi ve 

      bunların parasal etkileri.       YOKTUR 

 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına iliĢkin tutar.   YOKTUR 

 

25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp, 

      iĢletmenin ortakları, iĢtirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından 

      çıkarılmıĢ bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran 

      ortaklıklar.         YOKTUR 

 

26- ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan 

      sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi 

      tutarları         YOKTUR 

 

27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve  

çıkarılmıĢ menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve  

menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiĢ gelecek döneme 

 iliĢkin faiz borçları.                    YOKTUR 

 

28- Ortaklar, ĠĢtirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, 

      aval, ciro gibi yükümlüklerin tutarı.                 YOKTUR 

 

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık 

      yorumlanabilir ve anlaĢılabilir olması açısından açıklanması gerekli  

      olan diğer hususlar: 
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 Alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleri ile gösterilmiĢtir.  

 a3)  Stoklar 

 

 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla fiili stok sayımı yapılmıĢtır. Stokların  

 değerlemesinde elde etme maliyeti dikkate alınmıĢtır. 

 

 a4) Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

 

 Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları indirildikten sonra gösterilmektedir. 

 

a5) Maddi Duran Varlıklar 

 Bina (arazi hariç), yeraltı ve yerüstü düzenleri, makina tesis ve cihazları 

 taĢıt araç ve gereçleri, döĢeme ve demirbaĢlar 5024 sayılı kanun  

 gereği gerekli Ģartların oluĢmaması nedeniyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıĢtır. 

 

 a6) Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar 

Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlık ve senetli ve senetsiz borçlar  

T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kuru kullanarak Türk Lirası‟na çevrilmektedir.  

Yıl içinde gerçekleĢen yabancı paraya bağlı iĢlemler iĢlem tarihindeki kurlar kullanılarak 

 Türk Lirası‟na çevrilmektedir. Bu iĢlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri 

 gelir tablosuna dahil edilmektedir. 

 

 a7) Vergiler 

  Genel olarak kurum kazançları %20 oranında Kurumlar Vergisine tabidir. 

Ancak, matrahın hesaplanmasındaki indirim ve istisnalar ile ilave edilen unsurlar  

vergi yükünü değiĢtirebilmektedir.  

Vergiden müstesna kazançlar için ayrı bir vergileme rejimi vardır. Ayrıca, 

ödenecek Kurumlar Vergisi‟ne mahsuben dönem içinde geçici  

vergi uygulaması bulunmaktadır.  

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 9.994.672.926,85 TL mali   kar  oluĢmuĢ, oluĢan mali kar 
üzerinden 1.998.934.585,37 TL Kurumlar vergisi tahakkuk etmiĢ ve gecikmeye mahal 
vermeden süresi içerisinde ödenmiĢtir. 

 

 

a8) Kıdem Tazminatı 

Sayıştay   



 
 

 

 ĠĢ Kanunu‟na göre kıdem tazminatına hak kazanmıĢ personele ileride 

 ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmakta ve 1 nolu muhasebe  

 uygulama tebliği hükümlerine göre 4857  sayılı ĠĢ Kanununa  

             binaen limit dahilinde gerekli karĢılık ayrılmaktadır. 

            a9) Gelir ve Giderler 

 Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. 

 Buna bağlı olarak gelir, hizmet bitirildiği veya mal teslim edildiği anda hesaba 

 alınmaktadır. 

b) Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar için 
Ayrılan Ģüpheli alacaklar tutarı. 

ġüpheli Alacaklar Toplamı   1.121.644.152,12 TL 

ġüpheli Alacaklar KarĢılığı(-)   1.121.644.152,12 TL 

    c)    Projeler 

   Doğal Gaz Dağıtım Hatları 

     - BaĢlama Tarihi  : 1996 
                  - BitiĢ Tarihi   : 2019 
      - Cinsi   : Muhtelif 
      - Projenin Toplamı  : 4.520.149 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 2.168.355 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : %47,97 
            

ITP HPBH Telekom ve Scada Sistemleri 

     - BaĢlama Tarihi  : 1998 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2016 
      - Cinsi   : Telekom ve Scada Sistemleri 
      - Projenin Toplamı  : 46.810 Bin TL 
      - 31.12.2015 itibarıyla tutar : 23.226 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : %49,62 
            

Bilgisayar Sistemleri 

     - BaĢlama Tarihi  : 1999 
                  - BitiĢ Tarihi   : 2018 
      - Cinsi   : Bilgisayar ve Yan Donanımlarının Alımı 
      - Projenin Toplamı  : 55.450 Bin YTL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 37.605 Bin YTL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 67,82 
                               

 

Sayıştay   
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Muhtelif Etüdler 

     - BaĢlama Tarihi  : 1996 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2017 
      - Cinsi   : Etüd-Proje  
      - Projenin Toplamı  : 49.173 Bin YTL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 37.911 Bin YTL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 77,10     
 

Boru Hatlarının Modernizasyonu 

     - BaĢlama Tarihi  : 2007 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2018 
      - Cinsi   : Modernizasyon 
      - Projenin Toplamı  : 872.664 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 442.881 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 50,75 
            

Tuz Gölü Yer Altı Depolama Projesi 

     - BaĢlama Tarihi  : 2005 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2023 
      - Cinsi   : Yer Altı Depolama Tesisi ĠnĢaası 
      - Projenin Toplamı  : 15.154.793 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 1.139.039 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 7,52      
   

Muhtelif ĠĢler  

     - BaĢlama Tarihi  : 2016 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2016 
      - Cinsi   : Muhtelif ĠĢler 
      - Projenin Toplamı  : 51.201 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 29.020 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 56,68 
 

Bina Yapımı 

     - BaĢlama Tarihi  : 2010 
                  - BitiĢ Tarihi   : 2018 
      - Cinsi   : Yapım  
      - Projenin Toplamı  : 100.116 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 15.620 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 15,60                               
 

Marmara Ereğlisi LNG Terminali 4. Tank Yapımı 

      - BaĢlama Tarihi  : 2015 
                   - BitiĢ Tarihi  : 2019 
       - Cinsi   : LNG Terminali Tank Yapımı  
      - Projenin Toplamı  : 600.000 Bin TL 

Sayıştay   



 
 

 

      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 32.993 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 5,50 
 

Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii Projesi 

     - BaĢlama Tarihi  : 2015 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2020 
      - Cinsi   : Doğal Gaz Depolama Tevsii  
      - Projenin Toplamı  : 3.258.888 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 0 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 0 
 

Ceyhan Yüzer LNG Depolama ve GazlaĢtırma Ünitesinin (FSRU) Ġletim ġebekesine 
Bağlantı Sistemi 

     - BaĢlama Tarihi  : 2015 
                  - BitiĢ Tarihi  : 2019 
      - Cinsi   : Depolama ve GazlaĢtırma Ünitesi Bağlantı Sistemi  
      - Projenin Toplamı  : 190.728 Bin TL 
      - 31.12.2016 itibarıyla tutar : 0 Bin TL 
      - Tamamlanma Derecesi : % 0 

            

 

Dönem Net Karı                             6.935.301.417,60 TL 
 
I.Tertip Yedek Akçe                             1.786.847.200,59TL 
 
II.Tertip Yedek Akçe                             1.029.690.843,40 TL   
olmuĢtur. 
 
30- Bilançonun onaylanarak kesinleĢtiği tarih Yönetim Kurulu’nun 19.04.2017 tarih 2017/15-78 

      sayılı kararı ile TeĢekkül bilançosu kabul edilmiĢtir. 

 

      

 

  

Sayıştay   
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  (Ek:13/a) 
BOTAġ- Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ 

2016 Yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2015 2016 
TL TL 

A- Brüt satıĢlar         37.112.425.372,92          29.694.515.659,12  
B- SatıĢ indirimleri (-)              (10.888.898,25)              (14.167.723,73) 
C- Net satıĢlar         37.101.536.474,67          29.680.347.935,39  

D- SatıĢların maliyeti (-)        (34.638.703.169,13)        (21.570.013.836,91) 

Brüt satıĢ karı veya zararı         2.462.833.305,54          8.110.334.098,48  
E- Faaliyet giderleri  (-)             (105.509.698,28)             (113.968.737,83) 

                  Faaliyet karı veya zararı           2.357.323.607,26            7.996.365.360,65  

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar           1.645.317.347,72            1.993.301.632,26  
G- Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. (-)          (1.576.890.187,02)          (1.225.762.608,26) 
H- Finansman giderleri  (-)             (287.850.321,17)                (4.074.130,93) 

                  Olağan kar veya zarar           2.137.900.446,79            8.759.830.253,72  

I- Olağan dıĢı gelir ve karlar              229.559.833,25            1.559.398.712,41  
J- Olağan dıĢı gider ve zararlar  (-)          (1.825.650.066,95)          (1.384.992.963,16) 

                  Dönem karı veya zararı              541.810.213,09            8.934.236.002,97  
K- Dönem karı vergı ve diğer yasal 
yük.karĢ.(-)            (1.998.934.585,37) 

 Dönem net karı veya zararı              541.810.213,09            6.935.301.417,60  
 
 
  

Sayıştay   



 
 

 

(Ek:13/b) 
                                          
 

2016 YILI GELĠR TABLOSU DĠPNOTLARI 

1- Dönemin Tüm Amortisman Giderleri Ġle Ġtfa ve Tükenme  
Payları                                                                                                         233.787.726,39  TL
            

a) Amortisman Giderleri                                    230.024.279,57 TL 

b) Ġtfa ve Tükenme Payları                                                   3.760.446,82 TL 

 

2- Dönemin KarĢılık Giderleri                             162.229.651,24 TL                 

3- Dönemin Tüm Finansman Giderleri                                                               228.989.916,12TL 

      a) Kur Farkı                                                                                214.330.105,90 TL 

           aa. Devam Eden Yatırım Kur Farkı                              211.331.846,46 TL                

           ab. AktifleĢtirilen Kur Farkı                                                        -.- 

           ac. Doğrudan Gider Yazılan Kur Farkı                          2.998.259,44  TL 

          ad. Üretim ve ĠĢletme Kredileri Kur Farkı                                   -.- 

    b) Faiz Giderleri                                                                        14.659.809,22 TL 

        ba. Devam Eden Yatırımlar Faizi                                 13.583.937,72  TL 

        bb. AktifleĢtirilen Sabit Kıymet Faizi                                         -.-                    

        bc. Üretim Maliyetine Verilen Faiz                                            -.-         

        bd. Doğrudan Gider Yazılan Faiz                                 1.075.872,50  TL 

        be. Dağıtım Yoluyla Yatırımlara Verilen Faiz                           -.-  

    c) Komisyon Giderleri                                        -.- 

        ca. Yatırım Bedeline Verilen Arazi  

              KamulaĢtırma Masrafı                                                  -.-          

        cb. GiderleĢtirilen Ajanlık Ücret Masrafı                                   -.-    

        cc. Üretim ve Hizmet Maliyeti Kom.Gid.                -.-    

 

 

Sayıştay   
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4- Dönemin Finansman Giderlerinden Ana KuruluĢ, 

    Ana Ortaklık, Müessese, Bağlı Ortaklık ve ĠĢtiraklerle 

    Ġlgili Kısmı :                                  YOKTUR 

 

5- Ana KuruluĢ, Ana Ortaklık, Müessese Bağlı Ortaklık ve 

    ĠĢtiraklere Yapılan SatıĢ ve AlıĢlar Brüt SatıĢ ve AlıĢ 

   Tutarlarının (Yüzde Yirmisini) AĢması Halinde Bu Madde ve 

    Hizmetlere ĠliĢkin Tutarlar :         YOKTUR 

 

6- Ana KuruluĢ, Ana Ortaklık, Müessese Bağlı Ortaklık ve 

    ĠĢtiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz, Kira ve 

    Benzerleri (Toplam Tutar Ġçindeki Payları Yüzde Yirmisini) 

    AĢan Tutarlar.                      YOKTUR 

 

7- Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleriyle Genel Müdür,  

    Genel Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları Gibi 

    Üst Yöneticilere Cari Dönemde Sağlanan Ücret ve 

    Benzeri Menfaatlerin Toplam Tutarı                    890.462,62 TL  

 

8- Amortisman Hesaplama Yöntemleri Ġle Bu Yöntemlerde 

    Yapılan DeğiĢikliklerin Dönemin Amortisman Giderlerinde 

    Meydana Getirdiği ArtıĢ (+) veya AzalıĢ (-)        YOKTUR 

 

9- Maliyet Hesaplama Sistemleri ve (Safha ve SipariĢ) ve  

    Stok Değerleme Yöntemleri (Ağırlıklı Ortalama Maliyet, 

    Ġlk Giren Ġlk Çıkar, Hareketli Ortalama Maliyet v.s. gibi)        Ağırlıklı Ortalama Maliyet 

 

10- Varsa Tamamen veya Kısmen Fiili Stok Sayımı 

     Yapılmasının Gerekçeleri             Fiili Sayım Yapılıyor. 

 

Sayıştay   



 
 

 

11- Yurtiçi ve YurtdıĢı SatıĢlar Hesap Kalemi Ġçinde Yer alan Ürün,  

       Hurda, Döküntü Gibi Maddelerin SatıĢları ile Hizmet SatıĢlarının  

       Ayrı Ayrı  Toplamlarının Brüt SatıĢların %20’sini AĢması 

        Halinde Bu Madde ve Hizmetlere ĠliĢkin Tutarlar        YOKTUR 

 

12- Önceki Döneme ĠliĢkin Gelir ve Karlar Ġle Önceki 

      Döneme Ait Gider ve Zararların Tutarlarını ve  

      Kaynaklarını Gösteren Açıklayıcı Not 

      a) Önceki Dönem Gelir ve Karlar                       255.732.730,12 TL               

           aa. Personel Giderlerinden Gelir ve Karlar                177.574,58 TL 

           ab. DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Gelir ve Karlar      97.531,23 TL 

           ac. ÇeĢitli Giderlerden Gelir ve Karlar                                 160.191,70 TL 

           ad. Vergi, Resim ve Harç Giderlerinden Gelir                     335.940,34 TL 

                 ve Karlar                                                       

           ae. Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karları                         79.259.536,26 TL                                                                                                                 

           af. AlıĢ Ġskontoları                                                             22.446.146,35 TL            

           ag. Sayım ve Tesellüm Fazlaları                                     153.043.382,71  TL   

           ah. Malzeme Giderlerinden Gelir ve Karlar                             83.122,03 TL 

           aı. Önceki Dönem Hasılatlarından        122.705,76 TL          

           aj. Üçüncü ġahıslardan Tahsil Edilen Hasılat                             6.599,16 TL 

            

    b- Önceki Dönem Gider ve Zararlar                            194.057.546,98 TL 

           ba. Personel Giderlerinden       448.458,54  TL 

           bb. DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderler              617.598,36  TL 

           bc. ÇeĢitli Giderlerden                                                           178.359,54 TL 

           bd. Vergi, Resim ve Harç Giderleri         36.767,47 TL 

           be. Diğer Önceki Dönem Gider ve Zararı                       131.398.616,13 TL           

           bf. Önceki Dönem Hasılatlarından                                     61.377.746,94TL          

           bg. Amortisman ve Tükenme Paylarından Kaynaklanan                -.- 

 

Sayıştay   
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      a) Önceki Dönem Gelir ve Karlar                       255.732.730,12 TL               

           aa. Personel Giderlerinden Gelir ve Karlar                177.574,58 TL 

           ab. DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Gelir ve Karlar      97.531,23 TL 

           ac. ÇeĢitli Giderlerden Gelir ve Karlar                                 160.191,70 TL 

           ad. Vergi, Resim ve Harç Giderlerinden Gelir                     335.940,34 TL 

                 ve Karlar                                                       

           ae. Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karları                         79.259.536,26 TL                                                                                                                 

           af. AlıĢ Ġskontoları                                                             22.446.146,35 TL            

           ag. Sayım ve Tesellüm Fazlaları                                     153.043.382,71  TL   

           ah. Malzeme Giderlerinden Gelir ve Karlar                             83.122,03 TL 

           aı. Önceki Dönem Hasılatlarından        122.705,76 TL          

           aj. Üçüncü ġahıslardan Tahsil Edilen Hasılat                             6.599,16 TL 

            

    b- Önceki Dönem Gider ve Zararlar                            194.057.546,98 TL 

           ba. Personel Giderlerinden       448.458,54  TL 

           bb. DıĢarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Giderler              617.598,36  TL 

           bc. ÇeĢitli Giderlerden                                                           178.359,54 TL 

           bd. Vergi, Resim ve Harç Giderleri         36.767,47 TL 

           be. Diğer Önceki Dönem Gider ve Zararı                       131.398.616,13 TL           

           bf. Önceki Dönem Hasılatlarından                                     61.377.746,94TL          

           bg. Amortisman ve Tükenme Paylarından Kaynaklanan                -.- 

 

 
 

 

         

13- Adi ve Ġmtiyazlı Hisse Senetleri Ġçin Ayrı Ayrı Gösterilmek 

      KoĢuluyla Hisse BaĢına Kar ve Kar Payı Oranları  YOKTUR 

                                                                                                          

DĠĞER AÇIKLAYICI BĠLGĠLER                                                    

a- Diğer Faaliyetlerden Olağan  Gelirler ve Karlar Hakkında Bilgi       1.993.301.632,26 TL 

 a) ĠĢtirakler Temettü Geliri                                -.-    

             b) Faiz Gelirleri                     378.510.376,49 TL 

 c) Konusu Kalmayan KarĢılıklar                     53.766.211,94 TL  

 d) Kambiyo Karları                              1.089.103.990,14 TL 

 e) Diğer Olağan Gelir ve Karlar                                471.921.053,69 TL 

 

b- KuruluĢun Dönem Ġçinde GerçekleĢtirdiği Mal ve Hizmet SatıĢ Miktarındaki DeğiĢmeler. 

 

a) Ticari Mal SatıĢı (Doğal Gaz Ġletilen ve Satılan SM3) 
  

   31.12.2015 31.12.2016 DeğiĢim 

    
 Toptan SatıĢ   40.710.688.394    36.853.785.502        (9,5) 
 Ġletim     49.958.214.034    48.175.551.819        (3,6) 
 Depolama         299.378.466         228.118.613      (23,8) 

 

b) Hizmet SatıĢları 
 

             31.12.2015               31.12.2016           DeğiĢim % 

 

       Ham Petrol TaĢ.                241.771.391               244.786.640    1,25     

       (Varil) 

 

 

 

Sayıştay   



 
 

 

 c- KuruluĢun Dönem Ġçinde GerçekleĢtirdiği Mal ve Hizmet SatıĢ Hasılatındaki DeğiĢmeler 

 

a) Ticari Mal SatıĢları 
   

 
31.12.2015 (TL) 31.12.2016 (TL) DeğiĢim % 

    Doğal Gaz 34.202.860.969,04 26.425.210.785,33 -22,74  
Arıtım Petrol 87.673,66 1.917.781,89 2.087,41  
Toplam 34.202.948.642,70 26.427.128.567,22 -22,73  

    a) Hizmet SatıĢları 
   

 
31.12.2015 (TL) 31.12.2016 (TL) DeğiĢim % 

    Doğal Gaz Ġletim 1.476.806.387,45 1.628.329.825,49 10,3 
Doğal Gaz Depolama 230.102.139,80 316.315.459,69 37,5 
Ham Petrol TaĢıma 904.464.862,57 984.206.543,09 8,8 
Liman ve Diğer 298.103.340,40 338.535.263,63 13,6 
Toplam 2.909.476.730,22 3.267.387.091,90 12,3 

 

d- KuruluĢun Dönem Ġçinde GerçekleĢtirdiği Mal ve Hizmet SatıĢ Maliyetindeki DeğiĢmeler 

 

a) Ticari Mal Maliyeti 
   

 
31.12.2015 (TL) 31.12.2016 (TL) DeğiĢim 

    Doğal Gaz 34.006.645.132,75 20.601.931.300,85 -39,42  
Arıtım Petrol 

 
6.448.160,63 

 Toplam 34.006.645.132,75 20.608.379.461,48 -39,40  

    a) Hizmet Maliyeti 
   

 
31.12.2015 (TL) 31.12.2016 (TL) DeğiĢim 

    Doğal Gaz Ġletim 232.230.596,00 491.617.214,39 111,7 
Doğal Gaz Depolama 52.502.380,27 79.441.708,28 51,3 
Ham Petrol TaĢıma 121.639.762,15 133.139.232,55 9,5 
Liman ve Diğer 225.685.116,54 257.436.220,21 14,1 
Toplam 632.057.854,96 961.634.375,43 52,1 

  

Sayıştay   
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                                      Kar dağıtım tablosu                                                          (Ek:14) 
Dönem kârının dağıtım biçimi  Cari dönem 
    Bin TL 
A- Dönem kârının dağıtımı   
  1)Dönem kârı 8.934.236 
  2)Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-)  
   -Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)  
   -Gelir vergisi kesintisi   
   -Diğer vergi ve yasal yükümlülükler 1.998.935  
  Net dönem kârı 6.935.301 
  3)GeçmiĢ dönemler zararı (-)                      -     
  4)I.Tertip yasal yedek akçe (-)                      -     
  5)ĠĢletmede bırakılması ve tasarrufu                      -     
    Zorunlu yasal fonlar (-)                      -     
  6)Ortaklara birinci temettü (-)                      -     
  7)Personele temettü (-)                      -     
  8)Yönetim kuruluna temettü (-)                      -     
  9) Ortaklara ikinci temettü (-)                      -     
   -Adi hisse senedi sahiplerine                      -     
   -Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine                      -     
  10)II.Tertip yasal yedek akçe (-) 1.029.691 
  11) Statü yedekleri (-)                      -     
  12)OlağandıĢı yedekler (DağıtılmamıĢ kârlar) 6.294.817 
  13) Diğer yedekler                      -     
  14) Özel fonlar                      -     
  Dağıtılabilir net dönem karı 4.118.763 
B- Yedeklerden dağıtım                      -     
  1) Dağıtılan yedekler                      -     
  2)II.Tertip yasal yedekler (-)                      -     
  3) Ortaklara pay (-)                      -     
   -Adi hisse senedi sahiplerine                      -     
   -Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine                      -     
   -Hazineye devredilen                      -     
  4) Personele paylar (-)                      -     
  5) Yönetim kuruluna pay (-)                      -     
C- Hisse baĢına kâr                      -     
  1)-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)                      -     
  2)-Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)                      -     
D- Hisse baĢına temettü                      -     
  1)-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)                      -     
  2)-Ġmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)                      -     

 
 
 
  

Sayıştay   



 
 

 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler  (Ek:15) 
Bölüm Öneri Sayfa 

ĠĢletme 
ÇalıĢmaları 

1- Yapılmakta olan yatırımların, geçici kabulü 
onaylandığında, ilgili varlık hesaplarına kayıtlarının 
yapılması, 

132 

Bilanço 2- Belgesi gelmeyen mal ve hizmetlerden borçlar 
hesabında izlenen ve 2005-2006-2007 yıllarında 
kayıtlara alınan 112 bin TL tutarındaki meblağın 
yeniden incelenerek,  mahiyeti hakkında bilgi 
edinilemeyen tutarların gelir hesaplarına alınarak 
tasfiye edilmesi, 

172 

Bilanço 3- -Konusu kalmayan teminat mektuplarının ilgilisine 
iade edilerek kayıtlardan çıkarılması, devam eden 
iĢlerle ilgili olup, Ģu anda faaliyette bulunmayan 
bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarının 
hangi bankanın teminatı altında olduğu hususunun 
araĢtırılarak ilgili bankadan yazılı teyit alınması, aksi 
halde teminat mektubu geçersiz olacağından 
kayıtlardan çıkarılarak iĢin sahibinden yeni teminat 
istenmesi,  
-17.02.1999 tarihinde  TL olarak tanzim edilen 
teminat mektubunun, iĢ devam etmekte ise hukuki bir 
sorunla karĢılaĢmamak adına yenisiyle değiĢtirilmesi 
aksi halde kayıtlardan çıkarılarak ilgilisine iade 
edilmesi, 

177 

 

Sayıştay   


