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I. TOPLU BAKIŞ 

A-Kıyı emniyeti hizmetlerinin Dünya ekonomisindeki yeri: 
Denizcilik tarihinin ilk yıllarından itibaren denizlerde ortaya çıkan tehlikelere 

karşı çeşitli tedbirler alınmaya çalışılmıştır. Başlangıçta, açık denizlerde güneş ve 
yıldızlarla yönlerini bulmaya çalışan denizciler için, özellikle kıyılardan kendilerine 
vuran bir ışığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, seyir 
güvenliğinin sağlanması amacıyla kıyılarda ve önemli su geçitlerinde kullanılan ilk 
seyir yardımcıları deniz fenerleri olmuştur. 

Akdeniz’den başlayıp Karadeniz’de biten bir sefer yerkürede olabilecek en zıt 
deniz koşullarından geçtiğinden, bilinen en eski deniz fenerinin, Karadeniz kıyısındaki 
kolonilere gidip gelen gemi sayısının arttığı bir dönem olan MÖ 7. yüzyılda 
Çanakkale-Kumkale’de yapıldığına ilişkin çeşitli kanıtlara rastlanmaktadır. MÖ 2. 
yüzyılda ise İstanbul Boğazı’nın iki yakasına kurulan fenerlerle Türk Boğazlarında 
seyir güvenliğinin sağlanmaya çalışıldığı belirtilmekte olup, o dönemde inşa edilen 
fenerlerden günümüze kadar korunarak kalan ender örneklerinden biri de Antalya-
Patara’da bulunmaktadır. 

19. yüzyılda buharla çalışan gemilerin hizmete verilmesiyle birlikte fenerler 
daha da önem kazanmış ve deniz ticaretinin artmasına paralel olarak çok sayıda deniz 
feneri inşa edilmeye başlanmıştır. Enerji kaynakları ve optik alandaki gelişmelere 
paralel olarak da fenerlerde önce bitkisel ve mineral yağlar kullanılırken, 1860’tan 
itibaren elektrik arkından elde edilen ışık kullanılmaya başlanmış, Teuler ve Borda 
aynalarının yerini de 1882’de Fresnel mercekleri almıştır. Sabit ışıktan kesikli ışığa 
geçilmesi ve değişik renkli ışık kullanımıyla birlikte fenerlerin optik donanımı önemli 
ölçüde geliştirilmiştir. 

Yaşanan bu gelişmeye paralel olarak dünyadaki seyir emniyeti ile ilgili 
yetkililer seyir yardımcılarının kullanılması ve ortak standartların oluşturulması 
konusunda görüş birliğine varıp düzenli olarak her 4 veya 5 senede bir konferanslar 
düzenlemeye başlamışlardır. 1957 senesinde ise sabit bir organizasyon kurulmasına 
karar verilmiş, Kıyı Emniyeti İşletmesi de 1958 yılında bu kuruluşa üye olmuştur. 
Bugünkü ismi IALA (International Association of Lighthouse Authorities/ Uluslararası 
Fener Otoriteleri Birliği) olan ve Merkezi Fransa-St Germain-en-Laye’da bulunan 
Kuruluşun Genel Sekreterliği, çeşitli konularda çalışan Teknik Komiteleri, Endüstri 
Üyeleri Komitesi ve Konferans Yürütme Komitesi bulunmaktadır.  

Gemi trafiğinin yoğun olduğu dar sularda ve limanlarda seyir güvenliğinin 
fenerler ve benzeri diğer seyir yardımcılarıyla sağlamanın yetersiz kaldığı durumlarda 
karaya yerleştirilen radarlar yardımıyla verilen Gemi Trafik Hizmeti (GTH)’ne ilk 
olarak 27 Şubat 1948 tarihinde İngiltere’ye bağlı Adam Adası’ndaki Douglas 
limanında başlanılmıştır. Aynı yıl Liverpool limanında hizmete verilen GTH ise özel 
tasarım radarlarla yapılan ilk uygulama olmuştur.  

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından GTH’nin kullanımına yönelik 
ilk karar 1968 yılında kabul edilen A.158 (ES.IV) “Liman Destek Hizmetleri 
Tavsiyesi” olmuş, bunu 1985 yılında alınan A.587 (14) “GTH için Kılavuz” kararı 
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izlemiştir. Daha sonra 27.11.1985 tarihinde alınan bir kararla “GTH için Kılavuz” 
güncellenmiştir. Haziran 1997 tarihinde de IMO Deniz Güvenliği Komitesi tarafından 
GTH’ye yönelik düzenlemenin kabul edildiği, SOLAS 74 Sözleşmesinde gerekli 
değişiklikler ise Aralık 2000 tarihinde yapılmıştır. Bilgisayar ve iletişim teknolojisinin 
kullanımıyla birlikte gelişen bu hizmet Türk Boğazlarında olduğu gibi, karadan 
sağlanan seyir emniyetinin önemli bir aracı haline gelmiştir. 

Denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri de 
haberleşme hizmetidir. Konumlarını ve rotalarını belirlemek için  yöntemler geliştiren 
denizcilerin ilk dönemlerde zora düştüklerinde yardım istemek için ateş yakmak ve 
işaret flamaları kullanmak gibi bazı araçlardan faydalanmaya çalıştıkları, zamanla 
dürbünün geliştirilmesi, işaret flamalarının standart hale gelmesi, karada kullanılan 
Semaforun deniz haberleşmesine de uyarlanması ve elektrikli telgraf için geliştirilen 
Mors kodları kullanılıp ışıkla uzaklarla haberleşmeye başlanmasıyla deniz 
haberleşmesinde oldukça önemli ilerlemelerin sağladığı bilinmekte olup, bu alandaki 
gerçek gelişme 20. yüzyılın başlarından itibaren elektromagnetik dalgaların 
haberleşmede kullanılmasıyla olmuştur. 

1900 yılından itibaren başlanılan bu hizmet kısa sürede gelişmiş ve 1903 yılında 
Berlin’de toplanan uluslararası bir konferansta bu hizmete yönelik kurallar 
belirlenmeye başlanmıştır. 1912 yılına gelindiğinde ise dünyada, aralarında İstanbul-
Okmeydanı’nda kurulan istasyonun da bulunduğu toplam 479 adet kıyı telsiz 
istasyonunun kurulduğu, telsiz donanımına sahip gemi sayısının da 2752 adede ulaştığı 
görülmektedir.1 

Aynı yıl meydana gelen Titanic faciası denizde can ve mal emniyetine yönelik 
uluslararası kuralların belirlenmesini gündeme getirmiş ve 1914 yılında Londra’da 
toplanan konferansta kabul edilen bir kuralla 50 kişiden daha fazla yolcu taşıyan 
gemilerde radyo telgraf teçhizatı bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Temmuz 1915 
tarihinde yürürlüğe giren bu ilk SOLAS (Safety of Life at Sea/Denizde Can Güvenliği) 
Konvansiyonu 1929, 1948, 1960 ve 1974 yıllarında yenilenmiş, gemilerdeki telsiz 
haberleşme teçhizatına yönelik kurallarda da değişiklikler yapılmıştır. 

Deniz telsiz haberleşmesine yönelik en kapsamlı düzenleme ise IMO 
(International Maritime Organization/Uluslararası Denizcilik Örgütü) ve ITU 
(International Telecommunication Union/Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) 
tarafından 1979 yılında itibaren başlatılan çalışmalarla oluşturulan ve 31.12.1999 
tarihinden itibaren tam olarak uygulamaya konulan GMDSS (Global Maritime 
Distress and Safety System/Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) olarak 
adlandırılan düzenleme olmuştur. Bu sistemin temel amacı tehlike olan bir gemiden 
gelen yardım talebinin karadaki arama-kurtarma otoriteleri ile yakınındaki gemiler 
tarafından en kısa sürede alınıp gecikmeksizin yardım ulaştırılmasının 
sağlanabilmesidir.2   
                                                           
1 The Worldwide History of Telecommunications, Anton A. Huurdeman, John Wiley&Sons, Inc.,Hoboken, New 
Jersey, 2003 
 
2 GMDSS Handbook, IMO 
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Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS) ve Uluslararası 
Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi (SAR)’ne taraf olan devletlerce Küresel 
Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS) gereğince kurulup çalıştırılan kıyı 
telsiz istasyonları kamu haberleşmesi amacıyla da hizmet vermekle birlikte, bu amaçla 
yapılan haberleşmenin son yıllarda önemli gelişme gösteren uydu ve GSM sistemleri 
üzerinden yapılır hale geldiği görülmektedir.    

Kuruluş tarafından da sağlanılan can kurtarma (tahlisiye) hizmeti ise deniz 
kazası geçirenlere karadan yardım ulaştırılması şeklinde sürdürülen ve tamamen insani 
amaçlı bir hizmet olup, dünyada bu konuda yapılan ilk örgütlenmelerin 1300’lü 
yıllarda başladığı görülmektedir.3 1700’lü yıllardan itibaren bu amaçla kurulan yerel 
örgütlerin sayısının arttığı, 1800’lü yıllarda ise bunlardan bazılarının ülke çapında 
örgütlendikleri, Osmanlı İmparatorluğu gibi bazı ülkelerde ise milli organizasyonların 
oluşturulduğu ve kıyılarda tahlisiye istasyonlarının kurulduğu görülmektedir. 

İlk olarak 1924 yılında Londra’da toplanan uluslararası bir toplantıda gündeme 
gelen uluslararası bir organizasyon kurma fikri 1985 yılında gerçekleşebilmiş ve 
günümüzde International Maritime Rescue Federation (Uluslararası Denizcilik Can 
Kurtarma Federasyonu) adını alan federasyon Birleşmiş Milletler çatısı altında bir 
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Kuruluş tarafından sağlanan diğer bir hizmet durumundaki gemi kurtarma 
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profesyonel kurtarıcılardan beklenen yüksek seviyede uzmanlığa sahip olmaları 
beklenmektedir. Kıyı Emniyeti de 27.9.1984 tarihinden itibaren ISU üyesidir. 

Kuruluş tarafından 15.6.2010 tarihinden itibaren verilmeye başlanılan 
kılavuzluk (Pilotaj) ve yedekleme (Römorkaj) hizmetleri deniz taşımacılığının diğer 
bir tamamlayıcısıdır. Kılavuz, gemiye bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlayan kaptan 
sıfatlı teknik gemi adamı, römorkör ise; güç desteği vererek yanaşma ve kalkmada 
geminin işini kolaylaştırmayı amaçlayan deniz aracıdır. Kılavuzluk bir geminin, deniz 
bölgesini (liman, yanaşma yerleri, demir yerleri, geçit, boğaz vb) ve yöresel 
özelliklerini iyi bilen bir kılavuz kaptan tarafından esenlik gözetilerek yönlendirilmesi 
ve sevk edilmesi hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Tarihte ilk kılavuzluk hizmetinin 
Basra Körfezi’nde verildiği bilinmekte olup, bu hizmetin en çok gereksinim 
duyulduğu alanlardan biri ise Türk Boğazları’dır.    

Römorkaj ise gemiye manevra kolaylığı sağlayarak zaman kazandırmak üzere 
gemiden ayrı bir deniz aracı tarafından verilen itme, çekme, döndürme şeklindeki 
manevra hizmetidir. Liman bölgesinde verilen römorkaj hizmeti geminin manevrasını 
kolaylaştırmayı ve davranışlarını kontrol altında tutmayı amaçlar; verilen hizmet de 
manevra hizmetidir. Açık deniz römorkörcülüğünde ise römorkör, gemiyi 
yedeklemekte, verdiği hizmet ise taşımaya dönüşmektedir.   

B-Kuruluşun tarihçesi ve Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 
1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Fransızlar arasında fenerlerin 

işletilmesi konusunda bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmış ve ülke  kıyılarına bugünkü 
şekliyle ilk fener konulmuştur. “Fenerler İdaresi Umumiyesi Müdürlüğü” adı altında 
yürütülen bu hizmet 1.1.1938 yılında 3302 sayılı Kanunla satın alınarak Denizbank’ a 
bağlanmıştır. 30.6.1939 tarih ve 3633 sayılı Kanunla Denizbank kapatılmış ve bu 
hizmetler 1.7.1939 tarihinde kurulan “Devlet Deniz Yolları ve Devlet Limanları 
İşletmesi Umum Müdürlüğü”ne bağlanmıştır. 4517 sayılı Kanunla bu genel müdürlük 
de kapatılmış, 1.2.1944 tarihinden itibaren “Devlet Deniz Yolları ve Limanlar Umum 
Müdürlüğü” adı altında kurulan teşkilata Kıyı Emniyeti İşletmesi olarak bağlanmıştır. 
1.3.1952 tarih ve 5842 sayılı Kanunla bu genel müdürlük de kapatılmış ve bu 
hizmetler Denizcilik Bankası T.A.O. bünyesinde işletme olarak yürütülmeye 
başlanmıştır.  

Denizcilik Bankası T.A.O. 17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak 10.10.1983 tarihinde Türkiye Denizcilik Kurumu (TÜDEK) adı 
altında teşkilatlanmış ve nihayet 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Türkiye Denizcilik İşletmesi haline getirilen teşekkül bünyesinde kıyı 
emniyeti hizmetleri faaliyet göstermeye devam etmiştir. 7.4.1997 tarihinden itibaren 
de Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
çalışmalarına devam etmiştir. 

Kuruluş bünyesinde faaliyet gösteren tahlisiye hizmetleri ise 1869 tarihinde 
“Tahlisiye İdaresi” adı altında kurulmuştur. 1881 yılına kadar Osmanlı Bahriyesi 
bünyesinde yürütülen tahlisiye hizmetleri 1883 yılında Avrupa devletlerinin 
müdahalesiyle bir yönetmelik düzenlenerek seçilen Avrupa delegesi (İstanbul İngiliz 
Konsolosu) yönetiminde “Liman Riyaseti”nce yürütülmeye devam olunmuştur. 
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Ülkede telefon kullanımına izin verilmediği bu dönemde İstanbul Boğazı’nın 
Karadeniz girişindeki tahlisiye istasyonunun merkez ile olan haberleşmesini sağlamak 
üzere bir telefon hattının tesis edilmiş olması o yıllarda bu hizmete verilen önemin bir 
göstergesi durumundadır.   

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 1915 yılından 1920 yılına kadar 
Osmanlı Devleti’nin idaresinde yürütülen tahlisiye hizmetleri, savaşın yenilgi ile 
sonuçlanması üzerine 5.11.1920 tarihinde İngiliz, Fransız ve İtalyan murahhaslardan 
oluşan heyet tarafından idare edilmeye başlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası 9.6.1923 
tarihinde tahlisiye teşkilatının yönetimi Türkiye’nin idaresi altına girmiş ve Milli 
Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermiştir. 14.4.1925 tarih ve 617 sayılı 
Kanunla bağımsız bir Genel Müdürlük olarak faaliyet gösteren tahlisiye teşkilatı 1938 
yılında Denizbank bünyesine alınmış, yukarıda fenerlerin tarihçesi bölümündeki 
safhaları takiben, 7.4.1997 tarihinden itibaren Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermeye devam etmiştir. 

Kuruluş’ un faaliyetleri arasında yer alan gemi kurtarma hizmetleri 1926 yılında 
İngilizlerce kurulan “Kilcker and Walkers Co.” isimli kumpanya ile başlamıştır. 1930 
yılında Kabotaj Kanununun yürürlüğe girmesiyle kumpanya “Türk Kurtarma Ltd.” 
adını almıştır. 1952 yılında 5842 sayılı Kanunla Denizcilik Bankası T.A.O.’ nun 
kurulmasıyla bu şirket bünyesine alınan kurtarma faaliyetleri Denizcilik Bankası 
T.A.O ve yukarıda belirtilen safhalardan sonra 7.4.1997 tarihi itibariyle kurulan Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini 
sürdürmüştür. 

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. bünyesinde bir işletme olarak faaliyet gösterirken; 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 7.4.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Denizcilik 
Müsteşarlığına devredilmiş ve bilahare 12.5.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile 7.4.1997 tarihinden geçerli olmak üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu’na dönüştürülmüştür. Kuruluş’ un Ana 
Statüsü, Yüksek Planlama Kurulu’ nun 6.8.1997 tarih ve 97/T-34 sayılı kararı ile 
onaylanmış, 3.10.1997 tarihinde Kuruluş hukuken faaliyete başlamıştır. 

Ülkede uzak mesafe haberleşmesi için telsiz teknolojisinin kullanımına 1905 
yılında başlanmış olmasına karşılık, bu teknolojinin deniz haberleşmesinde 
kullanılmasına 1912 yılında başlanabilmiştir. İlk kıyı telsiz istasyonu Marconi 
tarafından İstanbul-Okmeydanı’nda kurulmuş, ilk telsiz donanımı kurulan gemi ise 
ünlü Hamidiye Kruvazörü olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında uzak mesafe 
haberleşmesi için İstanbul-Hasdal’da kurulan Osmaniye Telsiz İstasyonu 1926’dan 
itibaren deniz haberleşmesi amacıyla da kullanılmaya başlanmış, bunun yanı sıra 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne kendi gemileri ile haberleşebilmesi için İstanbul-
Karaköy’deki Genel Müdürlük binasına telsiz istasyonu kurma yetkisi verilmiştir. 
1950’li yıllardan itibaren kurulan diğer kıyı istasyonlarıyla geliştirilen bu hizmete 
yönelik en önemli yatırımlar ise 1980’li yıllardan itibaren yapılmaya başlanmıştır. 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.6.2004 tarih ve 5189 sayılı 
Kanunda; 05.04.1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununa eklenen bir madde ile Türk 
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Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz 
haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri, uydu üzerinden verilen deniz haberleşme 
hizmetleri hariç olmak üzere Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri’ ne 
devredilmiş, yapılan protokol ve ek protokoller ile 01.7.2005 tarihi itibariyle Telsiz 
İşletme Müdürlüğü, Kuruluş bünyesinde faaliyete başlamıştır. 

Kuruluşun Ana Statüsüne göre esas faaliyet konuları, denizlerde, iç sularda ve 
kara sularda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı 
olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri yapmak, Türk Boğazlarında tekel 
olmak üzere Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak, kurulmuş bulunan Türk 
Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini, Denizcilik Müsteşarlığı adına 
işletmek,  bunlarla ilgili cihaz ve tesisleri kurmak ve çalıştırmak olarak belirlenmiştir.  

Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki karasuları ile Ege 
Denizinde, Bozcaada ve İmroz sahilleri de dahil olmak üzere Baba burnu ile Saroz 
Körfezindeki Kemikli mevki arasında kalan Türk Kara Sularında ve bu iki sınır 
arasındaki Karadeniz ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde, Karaburun ile 
Foça’yı birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde kazaya uğrayan (harp ve 
yardımcı gemiler hariç) 300 rüsum tonilatodan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma 
ve yardım işlerini tekel şeklinde yapmak, diğer kıyı ve denizlerde de gemi kurtarma ve 
yardım işlerini tekel dışı olarak yerine getirmek ile ana statüsünde sayılan diğer 
görevleri yapmaktır.  

Ana Statüde 2000, 2001, 2003 yıllarında değişiklikler yapılmış, 19.1.2006 tarih 
ve 2006/T-3 sayılı YPK karar ile ana statünün 3, 4 ve 5 inci maddeleri değiştirilerek 
Telsiz İşletme Müdürlüğü’nün görevleri Kuruluş faaliyetleri arasına alınmış, İzmir 
Körfezi gemi kurtarma tekeli dışına çıkarılmış ve can kurtarma Türk boğazları ile 
sınırlandırılmıştır. Kuruluşun unvanı ise 07.2.2007 tarih ve 2007/T-3 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı ile ‘Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ olarak değiştirilmiştir. 
Ana Statüdeki son değişiklik 2015 yılında yapılmış; Kuruluşun Ana Statüsünün amaç 
ve faaliyet konularını düzenleyen 4 üncü maddesi ile diğer bazı maddelerinde 
değişiklik yapan düzenlemeler 08.07.2015 tarihli 29410 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ nün son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu 
bilgileri aşağıdadır. 
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Tablo 1 - Toplu bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Son iki yıl Artış veya 

Farkı azalış % 

Sermaye Bin TL 51.095 51.095 51.095 51.095 51.095 0 0,0 
-Ödenmiş sermaye Bin TL 51.095 51.095 51.095 51.095 51.095 0 0,0 
Öz kaynaklar Bin TL 215.868 209.155 258.883 291.100 322.871 31.771 10,9 
Yabancı kaynaklar Bin TL 125.519 136.585 181.304 305.524 303.047 (2.477) (1) 
Finansman giderleri Bin TL - - - - - - - 
Maddi duran varlıklar  (edinme değeri) Bin TL 510.535 562.752 617.332 708.779 742.953 34.174 5 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL 286.050 306.788 335.214 374.650 425.491 50.841 13,6 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 51.650 55.190 27.168 33.859 20.323 (13.536) (40) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 93 86 54 47 29 (18) (39) 
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 2.599 2.599 2.599 2.599 2.599 0 0,0 
İştirakler temettü geliri Bin TL - - - - - - - 
Tüm alım tutarı Bin TL 28.569 39.832 40.272 40.678 37.387 (3.291) (8) 
Başlıca  üretim miktarı                
-Kurtarılan gemi Adet 13 15 12 18 16 (2) (11) 
-Transit geçen gemi Adet 22.524 21.651 21.648 20.810 21.782 972 4,7 
-Boğazlardan geçen gemi (trans. Hariç) Adet 52.139 48.963 48.202 49.640 45.662 -3.978 -8,0 
-Limanlara uğrayan gemi Adet 60.163 60.707 94.962 96.075 113.218 17.143 17,8 
Tüm üretim tutarı (Üretim maliyeti) Bin TL 250.740 291.825 314.164 356.518 397.843 41.325 11,6 
Seyir yardımcıları                
-Fenerler Adet 447 449 463 464 474 10 2,2 
-Diğer deniz sinyalleri Adet 407 535 522 533 527 (6) (1) 
Deniz haberleşmesi                
-Tehlike ve emniyet haberleşmesi Adet 66 90 133 198 178 -20 -10,1 
-Meteoroloji yayını Adet 5.856 5.840 5.830 5.840 5.840 0 0,0 
-NAVTEX yayını Adet 139.541 154.262 158.305 122.450 135.820 13.370 10,9 
Net satış tutarı Bin TL 399.714 446.400 525.427 662.172 678.031 15.859 2,4 
Malzeme stokları Bin TL 4.222 4.581 5.109 3.443 6.006 2.563 74,4 
Kapsam dışı aylıklı personel (ortalama) Kişi 430 470 505 525 542 17 3,2 
Kapsam içi aylıklı personel (ortalama) Kişi 1.729 1.681 1.631 1.611 1.632 21 1,3 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 190.602 217.102 230.164 255.979 286.180 30.201 11,7 
Cari yıla ilişkin :                
-Kapsam dışı personele yapılan giderler Bin TL 37.466 48.591 51.989 56.047 62.242 6.195 11,1 
-Kapsam dışı per.aylık ortalama gider  TL 7.260 8.615 8.579 8.896 9.569 673 7,6 
-Kapsam içi personele yapılan giderler Bin TL 150.169 166.350 175.777 195.423 219.966 24.543 12,6 
-Kapsam içi pers. aylık ortalama gider TL 7.238 8.247 8.981 10.109 11.232 1.123 11,1 
Dönem kârına iliş. Ver. ve diğ. Yas. Y. Karş. Bin TL 31.058 33.640 45.720 69.051 63.617 (5.434) (8) 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 61.481 67.198 46.510 69.965  64.565 (5.400) (8)   
GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL -50.665 -77.399 -79.978 -84.983 (87.252) (2.269) 2,67   
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL -50.496 -76.578 -79.188 -84.069 (86.321) (2.252) 3 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 367.864 395.699 477.722 617.628 624.107 6.479 1 
Faaliyet kârlılığı (Öz kaynak yönünden) % 69 74 82 104 87 (17) (16) 
Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 72 81 88 118 98 (20) (17) 
Faaliyet  kârı veya zararı Bin TL 148.975 154.575 211.262 305.655 280.187 (25.468) (8) 
Dönem kârı veya zararı Bin TL 155.028 167.938 228.345 344.943 317.722 (27.221) (8) 

Bilanço kârı veya zararı Bin 
TL 147.508 134.298 182.625 275.891 254.105 (21.786) (8) 

2016 yılında transit gemiler hariç, İstanbul Boğazından 22.217, Çanakkale 
Boğazı’ndan 23.445 olmak üzere toplam 45.662 gemi geçiş yapmış olup önceki yıla 
göre % 8 oranında azalma olmuştur. Transit geçen gemi sayısı ise geçen yıl 20.810 
iken, bu yıl 21.782 olarak gerçekleşmiş ve % 4 oranında artış olmuştur. 

VIISayıştay   



 
 

Böylece boğazlardan transit ve serbest geçen gemiler ile limanlara giriş-çıkış 
yapan gemilerin toplam sayısı 180.662 olarak gerçekleşmiştir. Bunun 60.285’i Türk 
gemileri, 120.377’si yabancı gemilerdir. 

Dünyada değişen ticaret hacmine bağlı olarak son yıllarda geçen gemi sayısında 
farklılıklar olmasına karşılık, her iki boğazdan geçen gemi sayısının yılda ortalama 50 
bin adet olduğu, buna yerel deniz trafiği de eklendiğinde, Türk Boğazlarındaki deniz 
trafiğinin oldukça yoğun olduğu görülmektedir. 

Bu değerler dikkate alındığında Türk Boğazlarında deniz trafiğinin 
düzenlenmesine yönelik özel önlemlerin alınması ve geçiş yapan gemilerin uyacağı 
kuralların ayrıntılı olarak belirlenmesi zorunlu hale gelmektedir. Ancak öncelikle, 
uygulanacak kuralların belirlenmesinde ve alınacak önlemlerde 20.07.1936 tarihli 
Montrö Sözleşmesi’ne uyma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Dünya’nın en tehlikeli suyollarından biri olan Türk Boğazları küresel petrol 
ticaretinin yaklaşık %17’sine yol olduğundan yoğun bir tanker trafiğine maruz 
kalmakta, dolayısıyla da kaza ve kirlilik riski en yüksek deniz alanları arasında yer 
almaktadır. Kaza riskinin en aza indirilmesi ve kaza sonrasında en kısa sürede 
müdahalede bulunulabilmesi için bugüne kadar çeşitli önlemler alınmış olmasına 
karşılık, bunların daha da arttırılması ve etkinliklerinin sağlanması gerekmektedir. 
Bunların başında mülkiyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda olan, 
işletmesi ise Kuruluş tarafından yapılan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri 
sistemine ait bilişim altyapısını oluşturan yazılım ve donanımın teknolojik gelişmelere 
uygun olarak yenilenmesi gelmektedir.  

Tehlikeli yük taşıyan gemi sayısının artışına paralel olarak can ve mal 
emniyetinin sağlanması ve çevre korunmasına yönelik tedbirlerin alınması açısından 
diğer önemli bir husus ise hassas çevresel ve ekolojik özellikler ile değerli tarihi ve 
kültürel özelliklere sahip İstanbul Boğazı’nın kritik bölgelerinde ve köprü ayaklarının 
bulunduğu mahallerde, deniz kazalarına ve kıyıdaki tarihi eser yangınlarına daha kısa 
sürede müdahale edilebilmesi için Kuruluşa ait römorkörlerin yanaşabileceği ve çevre 
ekipmanlarının konuşlandırılabileceği ilave yer tahsisi yapılması gereğidir. Son 
yıllarda yapılan yatırımlarla nitelik ve nicelik olarak oldukça iyi bir düzeye ulaşan 
römorkörlerin bu uygulamayla daha da etkin olarak kullanımını mümkün olabilecektir. 

Görev yetki ve sorumluluk alanı giderek genişleyen Kuruluşta, faaliyetlerin 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından, mevcut organizasyon 
yapısının Kuruluşun operasyonel faaliyet yapısına uygun şekilde yeniden gözden 
geçirilmesi, tüm teşkilat birimleri itibariyle iş etüdü ve iş değerlemesi çalışmalarının 
yaptırılması; merkez ve taşra birimleri ile personel kadrolarının bu çalışmalar 
çerçevesinde oluşturulması önemli bulunmaktadır. Bu noktada üzerinde durulması 
gereken husus, KİT’lerin kuruluşunu düzenleyen 233 sayılı KİT’ler hakkında KHK 
kapsamında olan, ancak KİT Personel Rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’ya tabi 
olmayan Kuruluşun kapsam dışı personeli ile ilgili olarak ortaya çıkan hukuksal 
boşluktur. 

 KEGM ve diğer bazı kuruluşlarda 399 sayılı KHK’nın geçici 9 uncu 
maddesine istinaden, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı KHK’nın 
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yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi olunan iş kanunu hükümlerinin uygulanması 
hükme bağlanmış olmakla birlikte bugüne kadar herhangi bir hukuki düzenleme 
yapılmamıştır. Bunun sonucu olarak Kuruluşça hazırlanan “Kapsam Dışı Personel 
Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulamamıştır. Bu 
da uygulamada çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. Dolayısıyla konu ile ilgili hukuki 
düzenlemelerin yapılması gerekli bulunmaktadır. 

Kuruluşun en önemli problemlerinden birisi de faaliyetlerini yürütebileceği 
Genel Müdürlük bina ihtiyacıdır. Kuruluşun kira süresinin 1 Eylül 2017 de dolacaktır. 
Kuruluş bir yandan yüksek tutarlarda aylık kira bedeli ödemekte, diğer yandan, genel 
müdürlük hizmet binası yapımı için 23.077.500 TL bedelle satın almış olduğu 
gayrimenkule 2 yılı geçkin süreye rağmen henüz hizmet binası yapım çalışmalarına 
başlamadığı, bunun yanında, Beylerbeyi civarındaki başka bir yerin alınması için 
girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Kuruluşun genel müdürlük hizmet binası ile 
ilgili çalışmalarına biran önce karar vermesi gerekmektedir. 

C – Öneriler :  
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay 

tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1- 4857 sayılı  İş Kanunun 59. Maddesi ve  854 sayılı Deniz İş Kanununun 

40.maddesi bağlamında,  İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, 
işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretler nedeniyle 
Kuruluş’a maddi açıdan yük getirmemesi için,  işleri aksatmayacak şekilde, 
kullanılmayan yıllık izinlerin en kısa sürede kullandırılması (Sayfa;20), 

2- Kuruluşun Genel Müdürlük hizmet binası ile ilgili olarak; 
- Mevcut kullanılan binanın yıllık kira giderinin 6,3 milyon TL tutarına 

ulaşması yanında, sözleşme gereği belirlenen aylık kira bedelinin Euro cinsinden 
olması nedeniyle Kuruluşun kur riskine maruz kaldığı,  

- Sözkonusu binanın daha önce öğrenci yurdu olarak inşaa edildiğinden Kuruluş 
ihtiyacını tam olarak karşılamadığı,  

- Genel Müdürlük hizmet binası yapımı amacıyla 08.07.2015 tarihinde 
23.077.500 TL bedelle Üsküdar’da almış olduğu gayrimenkulün aradan geçen 2 yıllık 
süreye rağmen henüz amacına uygun inşaat faaliyetlerine başlanılmaması yanında söz 
konusu arsanın üçüncü kişiler tarafından işgal edilerek otopark olarak kullanıldığının 
tespit edildiği, 

- Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle Beylerbeyinde Genel Müdürlük 
hizmet binası olarak kullanılmak üzere başka bir yer edinilmesi çalışmalarına 
başlanmış olduğu görüldüğünden,  

Yüksek tutarlara ulaşan kira giderlerinden tasarruf sağlamak ve Kuruluşun 
genel müdürlük bina sorununun giderilmesi amacıyla biran önce karar verilerek, 
gereğinin yapılması (Sayfa;32), 

IXSayıştay   



 
 

3-  08 Aralık 2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde, vadesiz mevduata ilişkin faiz getirisinden 
mahrum kalmamak için ilgili bankalarla anlaşmak suretiyle, günlük ödemeleri 
aksatmayacak şekilde, vadesiz mevduatın gün sonu bakiyelerinin, en fazla getiriyi 
sağlayacak gecelik repoda (overnight) değerlendirilmesi yanında, ihtiyacı karşılayacak 
kadar vadesiz hesapların tutularak ihtiyaç dışı vadesiz hesapların kapatılması 
(Sayfa;89), 

4- 13.09.2013 tarihinde Balıkesir’in Erdek-Narlı Limanı’nda batan Tanzanya 
bayraklı Pasha adlı geminin batması nedeniyle Kuruluşça yapılan deniz kirliliği 
çalışmalarına ait 421 bin TL alacağın gemi ilgililerinden tahsilinin mümkün olmaması 
durumunda, denizde olabilecek çevre kirliliğini önlemeye ilişkin müdahalenin, kamu 
makamlarının talebi üzerine yerine getirildiğinden, 5312 sayılı yasa ve bu yasanın 
uygulama yönetmeliğinin 42.maddesinin 3.fıkrasına uygun olarak Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan tahsil edilmesi için gereğinin yapılması 
(Sayfa;93-94), 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
 

1- Kuruluşun kapsam dışı personeli ile ilgili olarak; 
-KİT’lerin kuruluşunu düzenleyen 233 sayılı KHK kapsamında olan, ancak KİT 

Personel Rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’ya tabi olmayan KEGM ve diğer bazı 
kuruluşlarda, 399 sayılı KHK’nın geçici 9 uncu maddesine istinaden, yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi 
olunan iş kanunu hükümlerinin uygulanması hükme bağlanmış olmasına rağmen, bu 
kuruluşlarda kapsam dışı olarak adlandırılan personel için bugüne kadar herhangi bir 
hukuki düzenlemenin yapılmamış olması, 

-Bu durum nedeniyle, KEGM tarafından hazırlanıp Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde son şekli verilerek Resmi Gazetede 
yayımlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne 
gönderilen “Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği”nin, anılan Genel Müdürlüğün 
“Anayasanın 128 inci maddesine göre, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 
ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, bu nedenle kapsam dışı 
personele ait düzenlemenin öncelikle kanun konusu olması gerektiği ve bu kanunun 
uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarılabileceği” şeklindeki görüşü 
nedeniyle bugüne kadar yürürlüğe konulamamış olması, 

-3011 sayılı “Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 
Kanun” gereği, kamu personelini ilgilendiren yönetmeliklerin Resmi Gazetede 
yayımlanması zorunlu olmasına rağmen, açıklanan nedenle bu zorunluluk yerine 
getirilemediğinden, kapsam dışı personel işlemlerinin Kuruluş bünyesinde çıkarılan 
“Kapsam Dışı Personel Yönergesi” ile yürütülmeye çalışılması, ancak bu durum 
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Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan tahsil edilmesi için gereğinin yapılması 
(Sayfa;93-94), 

5- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
 

1- Kuruluşun kapsam dışı personeli ile ilgili olarak; 
-KİT’lerin kuruluşunu düzenleyen 233 sayılı KHK kapsamında olan, ancak KİT 

Personel Rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’ya tabi olmayan KEGM ve diğer bazı 
kuruluşlarda, 399 sayılı KHK’nın geçici 9 uncu maddesine istinaden, yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi 
olunan iş kanunu hükümlerinin uygulanması hükme bağlanmış olmasına rağmen, bu 
kuruluşlarda kapsam dışı olarak adlandırılan personel için bugüne kadar herhangi bir 
hukuki düzenlemenin yapılmamış olması, 

-Bu durum nedeniyle, KEGM tarafından hazırlanıp Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde son şekli verilerek Resmi Gazetede 
yayımlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne 
gönderilen “Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği”nin, anılan Genel Müdürlüğün 
“Anayasanın 128 inci maddesine göre, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 
ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, bu nedenle kapsam dışı 
personele ait düzenlemenin öncelikle kanun konusu olması gerektiği ve bu kanunun 
uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarılabileceği” şeklindeki görüşü 
nedeniyle bugüne kadar yürürlüğe konulamamış olması, 

-3011 sayılı “Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 
Kanun” gereği, kamu personelini ilgilendiren yönetmeliklerin Resmi Gazetede 
yayımlanması zorunlu olmasına rağmen, açıklanan nedenle bu zorunluluk yerine 
getirilemediğinden, kapsam dışı personel işlemlerinin Kuruluş bünyesinde çıkarılan 
“Kapsam Dışı Personel Yönergesi” ile yürütülmeye çalışılması, ancak bu durum 

 
 

sonucu disiplin uygulamaları başta olmak üzere personel işlemleri ile ilgili olarak 
Kuruluşa karşı açılan pek çok davanın, “şekil unsuru yönünden hukuka aykırı 
yönetmeliğe dayalı işlem yapıldığı” gerekçesiyle aleyhte sonuçlanması, ayrıca 
uygulamada diğer muhtelif aksaklıklarla karşılaşılması, 

nedenleriyle, konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve çözüme 
kavuşturulması için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa; 14-
15), 

2- Görev, yetki ve sorumluluk alanı yıllar itibariyle genişleyen Kuruluşta, 
faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından;  

-Kuruluş ve Görev Yönergelerinde, üst mevzuat ve organizasyon yapısındaki 
değişiklikler muvacehesinde gerekli güncellemelerin yapılması, 

-2015 ve 2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı 
kararnamelerinin iç kontrole ilişkin hükümleri doğrultusunda, 2010 yılında 
hazırlanmış olan iç kontrol eylem planının güncellenmesi ve söz konusu mevzuatın 
öngördüğü esaslar çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatılarak Kuruluşta etkin bir iç 
kontrol sistemi kurulması (Sayfa; 9), 

3- TDİ tarafından temin edilip Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı gereğince 
2010 yılında Kuruluşa devredilen Kılavuz 1, Kılavuz 2 ve Kılavuz 3 botları ile ilgili 
olarak, 2011 yılında Kuruluş tarafından yürütülen kesin kabul sürecinde çeşitli eksiklik 
ve aksaklıklar tespit edilmiş ve bu konuda yüklenici ile ihtilafa düşülmesi sonucu 
tespit davası açılmıştır. Dava sonucunda mahkemece, botların Sözleşme ve eki Teknik 
Şartnamede yer alan hız şartını sağlamadığı hususu başta olmak üzere çeşitli 
eksikliklerin bulunduğu tespiti ile Kuruluşun kayıplarının 619.000 Avro+1.053.735 
TL’ye baliğ olduğu şeklinde tespitte bulunulmuştur. Bu nedenle kamu zararı 
oluşmamasını teminen, yüklenici aleyhine açılan alacak davası ile ilgili hukuki 
takibatın ve gerekli işlemlerin titizlikle sürdürülmesi (Sayfa; 57),  

4- 2008 yılında KEGM ile TDİ arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, bedeli 
ortaklaşa karşılanmak üzere her iki kuruluş adına TDİ tarafından dışarıdan temin 
edilen Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin kabul sürecinde, çeşitli eksiklik ve 
aksaklıkların ortaya çıkması ve sistemin bir bütün olarak işler vaziyette teslim 
alınamaması gerekçesiyle,  KEGM’ye isabet eden proje bedelinin TDİ’ye ödenmemesi 
üzerine ortaya çıkan ihtilafların nedenleri üzerinde titizlikle durularak, bu tür 
aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması; her iki kamu kuruluşu 
arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların mümkün mertebe yargıya intikal 
ettirilmeden, karşılıklı sulh yoluyla çözüme kavuşturulması, yüklenicilerle ilgili 
ihtilaflarda ise kamu yararı açısından müşterek hareket edilmesi (Sayfa; 84), 

Sonuç :         
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı Bilançosu ve 317.721.644,42 

Türk Lirası dönem kârı ile kapanan Gelir Tablosu tasvibe sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 

 A- Mevzuat: 
1- Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
 Kuruluş, 12.5.1997 tarih ve 97/9466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 233 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak teşkil 
edilmiş olup faaliyetlerini anılan KHK hükümleri ile bu KHK’ya uygun olarak 
düzenlenmiş Ana Statüsünde yer alan hükümlere göre yürütmektedir. 

2015 yılında, Kuruluşun Ana Statüsünün amaç ve faaliyet konularını 
düzenleyen 4 üncü maddesi ile diğer bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve 
08.07.2015 tarihli 29410 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Ana Statünün 4 üncü maddesiyle Kuruluşun amacı,  
“Denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı 

gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, belirlenen sahada tekel şeklinde olmak 
üzere tüm denizlerde su aracı ve/veya diğer eşyaya verilen kurtarma ile ilgili her türlü 
hizmetleri yapmak, tekel alanı içerisinde can kurtarma (tahlisiye) hizmetlerini yapmak, 
seyir emniyetini arttırmaya yönelik hizmetler ile bu amaçlara ilişkin her türlü cihaz ve 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, denetlemek ve bunların bakım, onarım, 
yenileme ve donatımlarını sağlamak” şeklinde düzenlenmiş ve faaliyet konuları da bu 
amaca yönelik olarak ayrıntılı şekilde belirlenmiştir. 

Kamu İktisadi Kuruluşu hüviyetinde bulunan KEGM,  KİT’ler hakkında 233 
sayılı KHK’ya tabi tutulmakla birlikte, KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı 
KHK’ya tabi bulunmamaktadır. Ana Statünün 25 inci maddesi hükmü gereği Kuruluş 
personeli hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu ile 854 Sayılı Deniz İş Kanunu hükümleri 
uygulanmaktadır. Bu durum nedeniyle Kuruluşta memur ve sözleşmeli personel 
bulunmamakta; kapsam içi ve kapsam dışı adı verilen personel istihdamı uygulaması 
sürdürülmektedir. Ancak bu konudaki hukuksal eksiklik çeşitli sorunları beraberinde 
getirmektedir.  

Kuruluşu ilgilendiren önemli mevzuat değişikliklerinden biri de 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu ile deniz ticaret hukukuna ilişkin olarak, kurtarma ve kılavuzluk 
hizmetlerini de kapsayacak şekilde yapılan değişikliklerdir.  

KEGM’nin kuruluş ve görevlerine ilişkin olarak yukarıda değinilen mevzuat 
dışında, denetimine ilişkin yasal mevzuatı 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 3346 sayılı 
“Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” oluşturmaktadır. Kuruluşun dış 
denetim süreci önce 6085 sayılı Kanun uyarınca Sayıştay tarafından yapılan denetimle   
başlamakta, daha sonra 3346 sayılı Kanun gereği TBMM denetimi ile 
tamamlanmaktadır.    
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2-Tüzükler: 
Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan tüzükler ile denizcilikle ilgili olanlar 

Kuruluş faaliyetlerini de ilgilendirmektedir.  
3- Bakanlar Kurulu Kararları:    
KİT’leri ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları Kuruluşta da uygulanmakta olup 

bu konudaki bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. 
4- Uluslararası Anlaşmalar:  
Kuruluş, Uluslararası Fenerler Birliği (IALA), Uluslararası Deniz Kurtarma 

Federasyonu (IMRF) ve Uluslararası Kurtarmacılar Birliği’ne (ISU) üye 
bulunmaktadır. 

5 - Yüksek Planlama Kurulu Kararları:  
KİT’leri ilgilendiren YPK kararları Kuruluşta da uygulanmakta olup bu 

konudaki bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. 
6 – Yönetmelikler:  
Seyir hidrografi hizmetleri, gemi adamları, gemi sicil, gemi trafik, arama 

kurtarma, limanlar gibi denizcilik faaliyetlerine ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve 
haberleşme Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler dışında, Kuruluş 
tarafından kendi faaliyetlerine ilişkin olarak ayrıca düzenlenmiş 7 adet yönetmelik 
bulunmaktadır. Yine bunlar dışında ünitelerin görev ve yetkileri ile genel nitelikteki 
hizmetlere ilişkin olarak yürürlüğe konulmuş toplam 43 adet yönerge bulunmaktadır. 

Kuruluşun iç mevzuatını oluşturan söz konusu yönetmelik ve yönergeler  
Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmaktadır. 

Resmi Gazetede yayımlanması gereken iç mevzuat yönetmelik olarak, diğerleri 
ise yönerge olarak adlandırılmıştır. 

Malzeme Dairesi Başkanlığının organizasyon şemasında yapılan incelemelerde; 
14.02.2013 tarih ve 3/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş bulunan 

organizasyon şemasının 11.09.2015 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
değiştirildiği, yapılan değişikliklerle birlikte yeni organizasyon şemasının yürürlüğe 
konduğu, 

Ancak yeni organizasyon şeması oluşturulmasına karşın, söz konusu yeni 
yapılanmaya göre görevlendirmenin yapılmamış olduğu, eski organizasyon şeması 
üzerinde yer alan unvan ve görev yerlerine göre belirtilen personelin gerçek yerleri ve 
görevlerinde farklılıklar olduğu, örneğin; 

14.02.2013 tarih ve 3/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş bulunan 
organizasyon şemasında var olan stok kontrol ve planlama şube müdürlüğü yerine, 
yeni şemada stok kontrol  ve ambarlama şube müdürlüğünün ihdas edildiği, fakat yeni 
şemaya göre ilgili atamaların yapılmadığı, 

Yine  14.02.2013 tarih ve 3/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş 
bulunan organizasyon şemasında var olan depolama ve dağıtım şube müdürlüğünün 
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organizasyon şemasının 11.09.2015 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
değiştirildiği, yapılan değişikliklerle birlikte yeni organizasyon şemasının yürürlüğe 
konduğu, 

Ancak yeni organizasyon şeması oluşturulmasına karşın, söz konusu yeni 
yapılanmaya göre görevlendirmenin yapılmamış olduğu, eski organizasyon şeması 
üzerinde yer alan unvan ve görev yerlerine göre belirtilen personelin gerçek yerleri ve 
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yeni şemada kaldırıldığı, yakıt alımları şube müdürlüğünün ihdas edildiği, fakat yeni 
şemaya göre ilgili atamaların yapılmadığı, 

14.02.2013 tarih ve 3/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilip daha 
sonra 11.09.2015 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilen 
organizasyon şemasındaki değişiklikler bağlamında “Kuruluş ve Görev Yönergeleri” 
nde gerekli güncellemelerin yapılmasının gerekliliği  

Tespit edilmiştir. 
 14.02.2013 tarih ve 3/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilip daha 

sonra 11.09.2015 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilen Malzeme 
Dairesi Başkanlığı’nın organizasyon şemasındaki değişiklikler bağlamında ilgili 
atamaların yapılması yanında, yeni şemaya göre “Kuruluş ve Görev Yönergeleri” nde 
gerekli güncellemelerin yapılması önerilir. 

B – Teşkilat: 
1 –Teşkilatın yapısı:  
Kuruluş organları Ana Statünün 5 inci maddesi ile Yönetim Kurulu ve Genel 

Müdürlük olarak belirlenmiştir. 
Kuruluşun teşkilat şemasına Raporun ekleri arasında (Ek: 1) yer verilmiştir. 
Ana Statünün 11 inci maddesinde; 233 sayılı KHK ve Ana Statü hükümleri 

dairesinde amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Kuruluş’un organizasyon 
şemasında Genel Müdür Yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan 
görevlere kadar Genel Müdürlük üst birimlerinin Genel Müdürün teklifi ve Yönetim 
Kurulu kararı ile kurulması, Kuruluşun diğer birimleri ile işletmedeki birimlerin 
kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılmasının ise ilgili üst birimin teklifi 
üzerine Genel Müdürün onayı ile yapılması hükme bağlanmıştır.  

Ana Statünün değinilen bu hükmü çerçevesinde, Kuruluşun teşkilat yapısında 
Yönetim Kurulu kararlarıyla çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Zaman zaman ortaya 
çıkan ihtiyaçlar paralelinde teşkilat yapısında bu şekilde değişiklikler yapıldığı 
gözlenmekte ise de, yapısal düzenlemelerin süreç analizlerine, iş akışı ve görev 
tanımlamalarına dayalı olarak yapılmasının daha yararlı sonuçlar doğuracağı açıktır. 
Zira, KEGM’nin görev, yetki ve sorumluluk alanı yıllar itibariyle giderek genişlemiş 
ve nihayet 2010 yılında TDİ tarafından yürütülmekte olan kılavuzluk ve römorkaj 
hizmetleri de Kuruluşa devredilmiştir. Dolayısıyla mevcut teşkilat yapısının bu 
çerçevede ele alınması, merkez ve taşra birimlerinin görev ve faaliyet yapısının tüm 
yönleriyle değerlendirilmesi; üstlenilen görev ve fonksiyonların en verimli ve etkin bir 
şekilde yürütülmesini mümkün kılacak bir yapılanmaya gidilmesi önem arz 
etmektedir. Bu çerçevede, görev tanımlamaları, ünitelerin görev yetki ve 
sorumlulukları, personel kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, özellikle 
görevde yükselme esasları belirlenmelidir. Her ne kadar Kuruluş kamu kurum ve 
kuruluşlarında uygulanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 
Genel Yönetmelik” hükümlerine tabi olmasa da, bu yönetmeliğin öngördüğü 
esaslardan yararlanılarak liyakati esas alan objektif kriterler geliştirilmesi önem arz 
etmektedir.  
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Bu çerçevede üzerinde durulması gereken bir diğer önemli husus ise 
teşkilatlanmada görev çakışması ve yetki karmaşası gibi hususlara yol açılmamasıdır. 
2010 yılında kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Kuruluşa devriyle birlikte, TDİ 
İzmir İşletme Müdürlüğü de KEGM bünyesine alınmıştır. Ancak, İzmir’deki Baş 
kılavuzluk servisi İstanbul’da Genel Müdürlükteki Gemi Trafik ve Kılavuzluk 
Hizmetleri Daire Başkanlığı’na, deniz vasıtaları ve gemi adamları da yine Genel 
Müdürlükteki Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlanmıştır. Dolayısıyla bu 
birimlere ait giderler, özlük işleri, fazla mesai ve izin gibi işlemler dahi İstanbul’dan 
yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu durumun, gerek yetki ve yerinden yönetim ilkeleri 
açısından, gerekse olaylara zamanında müdahale edilebilmesi noktasında çeşitli 
aksaklıklara neden olma riski taşıdığı gözlenmektedir. Bu itibarla; etkin ve koordineli 
bir çalışmanın sağlanması için İzmir’deki birimlerin İzmir İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde toplanarak Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının bu çerçevede 
yeniden düzenlenmesi hususu tüm yönleriyle değerlendirilmelidir. 

Şirkette organizasyon, yöntem ve süreçlerle ilgili olarak üzerinde durulması 
gereken bir diğer önemli husus ise etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmasıdır. 

İç Kontrol, kuruluşların amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata 
uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 
tutulmasını, karar oluşturmak için gerekli bilgilerin düzenli, zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem 
ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Üst yönetim, iç 
kontrol sisteminin tasarlanması, uygulanması, uygun bir şekilde yürütülmesinin 
gözetilmesinden sorumludur. 

Bu konuya KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamelerinde İç 
kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 
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varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak 
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 
üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan 
organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan kontroller bütünü” olarak 
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risklerin belirlenmesini ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve uygulanmasını içermektedir. 

2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde bu konuya ilişkin 
olarak ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir.  

12/10/2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile yürürlüğe 
konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman  Programının “İç Kontrol Sisteminin Kurulması” başlıklı 
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kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan 
kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemidir. 

(2) İç kontrole ilişkin olarak; 
a) Faaliyetlerin, görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal 

yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, 
etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini, 

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini 
ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve 
uygulanmasını, 

c) Zamanında ve doğru karar alınmasını, personelin görevini doğru bir şekilde 
yerine getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini 
sağlamak üzere etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek 
yeterlikte kurulması ve işletilmesini, 

ç) Yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmasını, 
d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve 

geliştirilmesini, 
sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi 

teşebbüsleri 
yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici 

sorumludur. 
(3) İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara 

değer katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 
faaliyetidir. İç denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 
değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi 
teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. 

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, 
denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç 
denetçi istihdam etmekle yükümlüdür. 

(5) İç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma ve en az beş hizmet 
yılını doldurmanın yanı sıra; 

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası, 
b) CIA (Certifıed Intemal Auditor), 
c) CISA (Certifıed Information System Auditor), 
ç) CCSA (Certifıcation in Control Self-Assessment), 
d) CGAP (Certifıed Government Auditing Professional), 
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e) CFSA (Certifıed Financial Services Auditor), 
f) CRMA (Certifıcation in Risk Management Assurance), 
sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. İç denetim birim başkanı, iç 

denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi teşebbüsünde 
çalışanlar arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak ilgili kamu 
iktisadi teşebbüsü genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından atanır. 
Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi atanamaması 
durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi teşebbüsü personeli 
arasından boş iç denetçi kadro sayısının iki katma kadar personel seçilerek iç denetim 
ile ilgili asgari bir aylık eğitime gönderilir. Eğitim somasında yapılacak sınavda 
başarılı olanlar en fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip olmak 
şartı ile iç denetçi olarak atanabilirler. İki sene içerisinde bu maddede belirtilen 
sertifikalardan birinin edinilememesi halinde iç denetçiler atandıkları usule göre 
görevden alınırlar. 

(6) Beşinci fıkrada sayılan şartlar asgari olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi 
teşebbüsleri iç denetimin öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve 
yeterlilikle ilgili diğer hususları da dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda 
aranan şartlara kendi ihtiyaçlarına göre ilave kıstaslar getirebilirler. Personelin asgari 
şartları taşıması ve/veya eğitim somasında yapılacak olan sınavda başarılı olması, iç 
denetçi olarak atanması ve/veya eğitime katılabilmesi için yeterli olmayıp, nihai 
aşamada atamaya ve/veya eğitime katılacakları belirlemeye ilişkin yetki ve sorumluluk 
kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurullarına aittir. 

(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak 
görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapar. 

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek 
üzere, organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden 
yapılandırır ve birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarım belirleyen iç mevzuatı 
yeniden düzenler. Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetim, uluslararası iç denetim 
standartlarına göre yapılır. 

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 2016 yılı sonuna kadar iç kontrol sisteminin 
geliştirilmesine ilişkin olarak bu maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem 
planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata geçirilmesi esastır. 

(10) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile 
eylem planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, 
yönetim kurulunun da onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna 
kadar Müsteşarlığa gönderir. Eylem planında belirtilen konuların hayata 
geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve 
alınacak önlemlere yer verilir. 

(11) 2016 yılı sonuna kadar bu maddede belirtilen şekilde bir iç kontrol 
sistemini tesis edemeyen kamu iktisadi teşebbüslerine Müsteşarlıkça onuncu fıkra 
çerçevesinde hazırlanacak rapor uyarınca 1 yıllık ek süre verilebilir. 
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(12) Bu madde çerçevesinde yapılacak atamalar, Müsteşarlığın uygun 
görüşünün alınması şartıyla, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen sınırlamalara tabi 
değildir.” 

İç kontrol sistemi ile ilgili olarak Kuruluş bünyesinde 2010 yılında bir çalışma 
yapılmış ve bir eylem planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı ve Hazine 
Müsteşarlığına gönderilmiştir. 2013 yılında ise doğrudan Genel Müdüre bağlı İç 
Denetim Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Anılan daireye 1 başkan ve 4 iç denetçi 
kadrosu tahsis edilmiştir. Ancak eylem planı ile ilgili olarak daha sonra somut bir 
gelişme olmamış, söz konusu daireye de henüz atamalar yapılmamıştır. Bununla 
birlikte, 2015 yılında Kuruluşta İstatistik ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı-Risk 
Yönetim Müdürlüğünce üniteler itibariyle risklerin tespiti ve değerlendirilmesi 
yönünde çalışmalar başlatıldığı ve bu çalışmaların devam ettiği belirlenmiştir. 

Bu arada, 2015 yılında ÖSYM tarafından Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ve Bağlı 
Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı yapılmıştır. Ancak, Kurum içinden bu 
sınavı kazanan olmamıştır. 

2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin 
Tebliğin 18 inci maddesinde; “KİT’ler, iç denetçi ataması için eğitim gerekmesi 
durumunda, bu eğitimleri kendi adayları için temin edebilirler” hükmüne yer 
verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde incelemelerin sürdüğü 2016 Yılında Kuruluştaki iç 
denetçi kadro sayısının 2 katı personele iç denetçilik eğitimi verdirilmesi planlanmış 
ve 12.04.2016 tarihli Genel Müdür oluruyla eğitim almak üzere Kurum içinden 8 
personel belirlenmiştir. Nisan/2016 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 22/ d maddesine 
göre doğrudan temin yoluyla Türkiye İç Denetim Enstitüsünden 49.500-TL+KDV 
bedelle eğitim hizmeti satın alınmasına karar verilmiş, ancak 9 Mayıs-7 Haziran 2016 
olarak belirlenen eğitim planı uygulanmamıştır. 06.05.2016 tarihli Genel Müdürlük 
oluruyla, “iç denetçi eğitimine katılacak personelin asli görevlerinin aksaması, uzun 
süreli olması ve eğitim sonrası atama merci olan Yönetim Kurulunun toplanamıyor 
olması” hususları gerekçe gösterilerek eğitim ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu konudaki 
çalışmaların tekrar başlatılması, iç denetçi adayı olarak seçileceklerin tespitinde ise 
mesleki niteliklerin gözetilmesi ve Kuruluşun faaliyet yapısının dikkate alınması önem 
arz etmektedir. 

Cari yılda yapılan denetim ve incelemelerde; 
Halihazırda var olan Kuruluş ve Görev Yönergeler ile onay tarih ve sayısına 

ilişkin çizelgenin aşağıdaki gibi olduğu, 
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YÖNERGENİN ADI 
YÖNERGENİN 

ONAY TARİH  VE 
SAYISI 

1 APK Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönerge 17/05/2013 
7/7 

2 Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev 
Yönergesi 

09/06/2013 
10/8 

3 Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev 
Yönergesi 

19/12/2016 
14/14 

4 Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 05/05/2017 
9/2 

5 Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kuruluş 
ve Görev Yönergesi 

28/04/2017 
8/8 

6 Gelirler Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 28/10/2016 
10/20 

7 Hukuk Baş Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönergesi 05/05/2017 
9/3 

8 İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev 
Yönergesi 

06/03/2017 
5/3 

9 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 09/06/2013 
10/5 

10 İstatistik ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev 
Yönergesi 

05/05/2017 
9/1 

11 Malzeme Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 17/05/2013 
7/7 

12 Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 15/05/2014 
9/6 

13 Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 28/01/2014 
2/7 

14 Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev Yönergesi 05/12/2016 
13/7 

15 Telsiz İşletme Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönergesi 11/09/2015 
18/7 

16 İzmir İşletme Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönergesi 
 

17/10/2014 
20/11 

17 Kalite Yönetim Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönergesi 17/05/2013 
7/7 

18 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönergesi 
 

05/12/2016 
13/6 

19 Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönergesi 20/06/2014 
13/5 

20 Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Yönergesi 20/06/2014 
13/5 

21 Teknik İdari Danışmalık Büroları Kuruluş ve Görev Yönergesi 11/09/2015 
18/2 
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Çizelgeden de görüleceği üzere 21 adet Kuruluş ve Görev Yönergenin var 
olduğu, 

Kuruluş ve Görev Yönergelerinde, üst mevzuat ve organizasyon yapısındaki 
değişiklikler muvacehesinde gerekli güncellemelerin yapılmasının gerekli olduğu, 

Yönetim Kurulu’nun 25.02.2016 tarih ve 4/2 sayılı kararı ile İç Denetim Birim 
Başkanlığı’nın kurulduğu, 1adet İç Denetim Birim Başkanı, 4 adet İç Denetçi olmak 
üzere 5 kadronun ihdas edildiği, ayrıca İç Denetim Birim Başkanlığı’nda yazı işleri 
için 1 Şef, 2 Büro Personeli kadrosunun ihdas edildiği, 

2015 ve 2016 yılı Kit Genel Yatırım ve Finansman Programı Kararnamelerinin 
İç Kontrole ilişkin hükümleri çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı’nın 18.06.2014 tarih 
ve 19574 sayılı yazıları bağlamında, 41 adet proje tanımından 10 adeti 2015-2016 
yıllarında eylem planına dönüştürüldüğü, 10 adet projenin 2016 Aralık ayı itibariyle 
son durumunu gösterir tablo ile 2017-2018 yıllarında tamamlanması öngörülen 30 adet 
projeyle ilgili EFQM Kriterleri, İlgili Eylem Planı ve Sorumlu Birimler Tablosu’nun 
31.01.2017 tarih ve 5831 sayılı yazı ile T.C. Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderildiği, 
denetim tarihi (Temmuz-2107) itibariyle gerekli çalışmaların devam ettiği 

Tespit edilmiştir. 
Görev, yetki ve sorumluluk alanı yıllar itibariyle genişleyen Kuruluşta, 

faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi açısından;  
-Teşkilat yapısı ve personel kadro düzenlemelerinin iş etüdü ve iş değerlemesi 

çalışmalarına ve risk analizlerine dayalı olarak yürütülmesi; bu çalışmalar kapsamında 
iş ve görev tanımlamaları, ünitelerin görev, yetki ve sorumlulukları, personel 
kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler ve kadro unvanları itibariyle görevde 
yükselme esaslarının belirlenmesi,  

-2015 ve 2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı 
kararnamelerinin iç kontrole ilişkin hükümleri doğrultusunda, 2010 yılında 
hazırlanmış olan iç kontrol eylem planının güncellenmesi ve söz konusu mevzuatın 
öngördüğü esaslar çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatılarak Kuruluşta etkin bir iç 
kontrol sistemi kurulması, önerilir. 

2-Karar organı:  
Kuruluşun en üst seviyedeki yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kurulu 

olup 1 başkan 5 üyeden oluşmaktadır. 
Ana Statünün 6/1 maddesine göre Kuruluş, Yönetim Kurulu’nun teşkili, görev 

ve yetkileri ile üyelerin nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları ve ilgili 
diğer hususlarda 233 sayılı KHK hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Buna 
göre Genel Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanı olup 233 Sayılı KHK gereği, ilgili 
bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. Yönetim Kurulunun diğer 
üyelerinden ikisi ilgili Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın, 
ikisi de Kuruluş genel müdür yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak 
karar ile atanmaktadır. 
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Yönetim Kurulu’nun teşkilini gösteren çizelgeye Raporun giriş kısmında yer 
verilmiştir. 

Yönetim Kurulu 2016 yılında 15 toplantı yaparak çeşitli konularda toplam 159 
karar almıştır.  

3 – Yürütme organı:  
Kuruluşun yürütme organı organizasyon şemasına göre Genel Müdür ve 3 

Genel Müdür Yardımcısı ile bunların yan ve alt birimlerinden oluşmaktadır.   
4 – Servisler:  
Servislerin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin tespit ve değerlendirmelere Raporun 

ilgili bölümlerinde yer verilmiş, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu başkanlığı 
çalışmalarına ise aşağıda değinilmiştir. 

a)Hukuk Müşavirliği: 
Hukuk Müşavirliği, “Kuruluşun ihtilaflı ihtilafsız tüm hukuki işleri hakkında 

danışmanlık yapmak, adli, idari ve mali yargı makamlarında Kuruluşu temsil etmek, 
Kuruluşun açtığı veya Kuruluşa karşı açılmış, açılacak tüm dava ve icra işlemlerini 
izlemek ve sonuçlandırmak, adli, idari ve mali konularda Kuruluşa yapılacak bildirileri 
almak ve hizmetin yürütülmesinde Kuruluşun tüm ünitelerine hukuki konularda 
yardımda bulunmakla” görevli ve yetkilidir. 

Faaliyetlerini KEGM Hukuk Müşavirliği Kuruluş ve Görev Yönergesi 
çerçevesinde sürdüren Hukuk Müşavirliğinde, 1 Hukuk Baş Müşaviri, 1 Hukuk Baş 
Müşaviri Yardımcısı ve 8 avukat görev yapmaktadır.  

Önceki dönemden toplam 4.666 dava dosyasının devrettiği, cari yıl sonu 
itibariyle davacı olunan derdest dosya sayısının 4.531, davalı olunan dosya sayısının 
515, dolayısıyla bir sonraki döneme devreden dosya sayısının toplam 5.046 olduğu 
görülmüştür.  

Davaların ağırlıklı kısmının, Türk karasularından geçen gemilerin transit sefer 
ücreti ile boğazlardan giriş çıkışında oluşan fener ücretleri ve telsiz ücretlerine ilişkin 
ihtilaflardan kaynaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda doğan alacaklara 
bakıldığında, özellikle telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinden kaynaklananlar olmak 
üzere çok küçük meblağlardan oluştuğu, diğer bir ifadeyle bunların ödenmemesinin 
uygulamadan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Telsiz ücretlerinin esasen firmalarca çok 
rahatlıkla ödenebilecek küçük meblağlardan oluştuğu açıkça görülmektedir. 
Dolayısıyla bu konu üzerinde titizlikle durulmalı; tahsilata işlerlik kazandırılmasını ve 
bu konudaki davaların azaltılmasını mümkün kılacak tedbirler alınmalıdır. 

b)Teftiş Kurulu Başkanlığı: 
Kuruluşun merkez ve taşra birimlerinin her türlü hesap, işlem ve faaliyetlerinin 

teftişi KEGM Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
Teftiş Kurulu 2016 yılı faaliyetlerini 1 Başkan ve 4 Başmüfettişten oluşan 5 

teftiş personeli ile sürdürmüştür. 
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2016 yılında  Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı,  Seyir 
Yardımcıları Dairesi Başkanlığı, İzmir İşletme Müdürlüğü teftişlerinin tamamlandığı, 
Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İstatistik ve Risk Yönetim Dairesi Başkanlığı, 
Bilişim Teknolojileri ve Ar-Ge Dairesi Başkanlığı teftişlerinin, iş yoğunluğu ve Teftiş 
Kurulu Başkanlığı’nda yaşanan görev değişiklikleri nedeniyle yıl içinde 
tamamlanamayıp 2017 yılına sarkmıştır. 

Diğer yandan aynı dönemde, 2015 yılından devreden işlerle birlikte 11 
soruşturma raporu, toplam 6 inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

KEGM Teftiş Kurulu’nun faaliyetleri içinde inceleme ve soruşturma işleri 
önemli bir yer tutmaktadır. Kuruluşun iş hacminin ve teşkilat yapısının yıllar itibariyle 
genişlemesi iş yükünü artırmış, buna karşılık Teftiş Kuruluna uzun yıllardır yeni 
personel alınmamıştır. İncelemelerin sürdüğü 2016 yılında 6 müfettiş yardımcısı alımı 
ile ilgili olarak çalışmalar yürütüldüğü belirlenmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 
daha etkin bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaca uygun sayıda yeni müfettiş 
yardımcıları alınarak teftiş kadrosunun güçlendirilmesi önemli bulunmaktadır. 

Diğer yandan, “KEGM Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş ve Görev 
Yönetmeliği” de günün şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerekli bulunmaktadır. 
Bu konuda taslak çalışmalar yapıldığı, ancak uzun süredir gerekli değişikliklerin 
yapılmadığı gözlenmektedir. Bu itibarla, daha fazla gecikilmeksizin KEGM Teftiş 
Kurulu Yönetmeliğinin günün koşullarına ve idari ve teknik gelişmelere paralel olarak 
güncellenmesi önerilir.  

C-Personel durumu: 

1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Kuruluş KİT’ler hakkında 233 sayılı KHK’ya tabi bulunmasına rağmen, KİT 

Personel Rejiminin Düzenlenmesi Hakkında 399 sayılı KHK’ya tabi 
bulunmamaktadır.  

Kuruluşta kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere iki tür personel 
çalıştırılmaktadır.  

Kapsam içi personel toplu iş sözleşmesi kapsamındaki personel olup ücretleri 
toplu iş sözleşmesine göre tespit edilmekte; işe alımları ise, Hazine Müsteşarlığı ve 
Devlet Personel Başkanlığı’ndan alınan izinler dâhilinde kamu kurum ve 
kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklara uygulanan 
prosedürler dâhilinde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Kapsam dışı personel, 4857 İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre 
işçi sayılmakla beraber kanunen ve akden toplu iş sözleşmeleri kapsamı dışında 
bulunmaktadır.  

Kuruluşun personel kadro durumunu ve çalışan personelin yıl içi ortalama ve 
yılsonu sayılarını geçen yıl verileriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

 
 

11Sayıştay   



 

 
 

Tablo 2- Personel durumu 
      2015 2016 

 
Personel Durumu Çalışan personel Norm Program Çalışan personel 

   
Ortalama 

Yıl 
sonu Kadro Kadro Ortalama 

Yıl 
sonu 

      kişi kişi sayı sayı kişi kişi 
A- Kapsam dışı personel: 

      

 

1- 5510 sayılı Sos. Sig. ve  
Gen. Sağ. Sig. Kanunu’nun 
4/c maddesine tabi olanlar 
(Emekli Sandığı statüsü) 434 444 

 
445 449 453 

  

2- 5510 sayılı Sos. Sig. ve  
Gen. Sağ. Sig. Kanunu’nun 
4/a maddesine tabi olanlar      
( SSK statüsü ) 91 92 

 
98 93 99 

  
 

Toplam (A) 525 536  543 542 552 
B-İşçiler:   

   
   

  1- Sürekli işçiler 1.611 1.600 
 

1.695 1.632 1.608 
  2- Geçici işçiler 

   
    

  
 

Toplam (B) 1.611 1.600   1.695 1.632 1.608 
                   Genel toplam 2.136 2.136 

 
2.238 2.174 2.160 

 
Yüklenici işçiler  123   116 

Kuruluşun 2016 yılı programıyla merkez ve taşra birimlerinde 543’ü kapsam 
dışı, 1.695’i kapsam içi olmak üzere toplam 2.238 personel çalıştırılması öngörülmüş, 
yıl içinde ortalama 2.174 personel çalıştırılmıştır. Yılsonu personel mevcudunun 
552’si kapsam dışı, 1.608’i kapsam içi statüdedir.  

Yılsonu personel mevcudunun 1.362’si merkez, 798’i taşra birimlerinde yer 
almaktadır. Ayrıca toplam personelin 1.156’sı kara personeli, 1.004’ü deniz 
personelidir.  

Diğer yandan hizmet alımları kapsamında 2016 yılında Kuruluşta 116 yüklenici 
işçisi çalışmıştır. 

Personelin teşkilat içinde dağılımını gösteren çizelgeye ekler arasında (Ek: 2) 
yer verilmiştir. 

a)Kapsam dışı (yönetici) personelle ilgili işlemler: 
2016 yılında kapsam dışı personel kadrolarına, 5’i açıktan atama, 27’si kapsam 

içinden geçiş, 1’i de tutukluluk halinin kaldırılması nedeniyle yeniden tayin olmak 
üzere 34kişinin girişi yapılmıştır. Aynı dönemde, 6’sı emeklilik, 9’u işten çıkarma, 
2’si kapsam içine geçiş, 1’i istifa suretiyle, olmak üzere 18 kişinin çıkışı yapılmıştır. 
Böylece kapsam dışı personel sayısı geçen yıla göre 16 kişi artmıştır. Kapsam dışı 
personelin 2016 yılındaki hareketini gösterir çizelgeye ekler arasında (Ek:3) yer 
verilmiştir. 
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Kapsam dışı personel uygulaması, KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı 
KHK’nın geçici 9 uncu maddesine dayandırılarak sürdürülmektedir. Anılan madde; 
“Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları 
çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı 
ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunu 
hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve 
yönetim kurulu üyelerinin atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.” Hükmünü haizdir. 
Ancak anılan KHK’nın yürürlük tarihi olan 1990 yılından beri bu konuda bir yasal 
düzenleme gerçekleşmemiştir.  

Kapsam dışı personelle ilgili işlemler “KEGM Kapsam Dışı Personel 
Yönergesi” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu yönergenin yönetmelik haline 
dönüştürülmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması için önceki dönemlerde çalışmalar 
yapılmış, ancak gerekli girişimler yapılmasına rağmen sonuçlandırılamamıştır. 

Önceki yıllara ilişkin denetim raporlarında; Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği 
taslağının, ilgili mevzuatta meydana gelen gelişmeler çerçevesinde gözden geçirilerek 
güncellenmesi; ayrıca faaliyet yapısına uygun olarak personel kadro unvanları arasında 
kademelendirme, unvanlar arası geçiş ve görevde yükselmeye ilişkin ayrıntılı usul ve 
esasların belirlenmesi önerilmiştir. 

Kuruluş tarafından bu konuda çalışmalar yapıldığı ve bir yönetmelik taslağı 
hazırlanarak ilgili mercilere gönderildiği belirlenmiştir. 

Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak 2012 yılında Başbakanlık Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde Maliye Bakanlığı, Devlet Personel 
Başkanlığı ve KEGM yetkilileri arasında toplantı yapılarak tutanağa bağlanmıştır. 
Toplantı sonucunda Devlet Personel Başkanlığı yetkililerinin kapsam dışı personel için 
düzenleme yapılması gereğini belirttikleri ve bu konuda görüş verdikleri, Maliye 
Bakanlığı yetkililerinin ise konu ile ilgili Bakanlık görüşünü resmi yazıyla 
bildireceklerini ifade ettikleri anlaşılmıştır. 

Maliye Bakanlığı’nın bu konudaki görüşü yine aynı dönem Kuruluşa intikal 
etmiş, bu görüşler de dikkate alınarak düzenlenen Personel Yönetmeliği taslağı 
yayımlanmak üzere Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilmiştir. Ancak anılan Genel Müdürlükten alınan 13.09.2012 tarih ve 1381 
sayılı yazıda; “Anayasanın 128 inci maddesine göre, memurların ve diğer kamu 
görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, 
aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Bu hüküm çerçevesinde, 
kapsam dışı personele ait düzenlemenin öncelikle kanun konusu olması gerektiği ve bu 
kanunun uygulanmasını sağlamak üzere yönetmeliklerin çıkarılabileceği 
değerlendirildiğinden Personel Yönetmeliği taslağının işleme konulamadığı” 
belirtilmiştir. 

Kapsam dışı personel istihdamında yaşanan sorunların giderilmesine yönelik 
olarak Devlet Personel Başkanlığınca bir çalışma yapılmasının planlandığı, bu konuya 
ilişkin olarak anılan Başkanlıkça söz konusu uygulamanın sürdüğü BOTAŞ, TDİ, 
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TEMSAN, TPAO ve KEGM’ye gönderilen 21.10.2013 tarihli yazıda; kapsam dışı 
personele ilişkin tespit, görüş, öneri ve bilgileri içeren raporlar talep edildiği, bu 
konuda yapılacak toplantıya ilişkin ayrıntılı bilginin ise, raporların incelenmesini 
takiben ayrıca bildirileceği belirtilmiştir. Ancak, kapsam dışı personel uygulaması ile 
ilgili bir gelişme söz konusu olmamıştır. 

KEGM Personel Yönetmeliğinin resmi gazetede yayımlanmaması ve yürürlüğe 
konulamaması nedeniyle, personel işlemleri Kapsam Dışı Personel Yönergesi ile 
yürütülmeye devam edilmektedir. Bu durum nedeniyle özlük, disiplin, terfi ve diğer 
personel işlemleri resmi gazetede yayımlanmamış bir iç mevzuata göre yürütülmüş 
olmakta, bu da çeşitli hukuki sorunları beraberinde getirmektedir.  

Başta disiplin uygulamaları olmak üzere bir kısım personel işlemleri için 
Kuruluşa karşı açılan ve aleyhte sonuçlanan çeşitli davalarda, mahkemelerce “Resmi 
Gazetede yayımlanmamış olan, dolayısıyla şekil unsuru yönünden hukuka aykırı 
bulunan yönetmeliğe dayalı işlem yapıldığı” gerekçesine yer verildiği görülmektedir. 

Diğer yandan, Kapsam Dışı Personel Yönergesi bir iç düzenleme şeklinde 
kaldığından üzerinde sık sık değişiklik yapıldığı görülmektedir. 2015 yılında 
yönergede Yönetim Kurulu kararıyla 19 kez değişiklik yapılmıştır. Dolayısıyla burada 
subjektif değerlendirmelere açık bir durum söz konusudur. Oysa personel 
yönetmelikleri kamuyu ilgilendiren ve Resmi Gazetede yayımlanması gereken 
mevzuat olduğundan, bu konuda hazırlanacak taslakların “Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 
Başkanlığı gibi ilgili mercilerin görüşleri alınarak hazırlanması gerekmekte, 
değişikliklerde de yine aynı prosedür geçerli olmaktadır.   

Hukuksal boşluk nedeniyle Kuruluş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6245 
sayılı Harcırah Kanunu, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin KHK, Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel 
Yönetmelik gibi kamu personelini ilgilendiren düzenlemelerin dışında kalmakta, bu da 
uygulamada idari ve hukuki çeşitli sorunlara yol açmaktadır.   

Açıklanan bu nedenlerle, Kuruluşun kapsam dışı personeli ile ilgili olarak; 
-KİT’lerin kuruluşunu düzenleyen 233 sayılı KHK kapsamında olan, ancak KİT 

Personel Rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’ya tabi olmayan KEGM ve diğer bazı 
kuruluşlarda, 399 sayılı KHK’nın geçici 9 uncu maddesine istinaden, yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi 
olunan iş kanunu hükümlerinin uygulanması hükme bağlanmış olmasına rağmen, bu 
kuruluşlarda kapsam dışı olarak adlandırılan personel için bugüne kadar herhangi bir 
hukuki düzenlemenin yapılmamış olması, 

-Bu durum nedeniyle, KEGM tarafından hazırlanıp Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde son şekli verilerek Resmi Gazetede 
yayımlanmak üzere Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne 
gönderilen “Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği”nin, anılan Genel Müdürlüğün 
“Anayasanın 128 inci maddesine göre, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 
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“Anayasanın 128 inci maddesine göre, memurların ve diğer kamu görevlilerinin 

 

 
 

nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve 
ödenekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği, bu nedenle kapsam dışı 
personele ait düzenlemenin öncelikle kanun konusu olması gerektiği ve bu kanunun 
uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelik çıkarılabileceği” şeklindeki görüşü 
nedeniyle bugüne kadar yürürlüğe konulamamış olması, 

-3011 sayılı “Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında 
Kanun” gereği, kamu personelini ilgilendiren yönetmeliklerin Resmi Gazetede 
yayımlanması zorunlu olmasına rağmen, açıklanan nedenle bu zorunluluk yerine 
getirilemediğinden, kapsam dışı personel işlemlerinin Kuruluş bünyesinde çıkarılan 
“Kapsam Dışı Personel Yönergesi” ile yürütülmeye çalışılması, ancak bu durum 
sonucu disiplin uygulamaları başta olmak üzere personel işlemleri ile ilgili olarak 
Kuruluşa karşı açılan pek çok davanın, “şekil unsuru yönünden hukuka aykırı 
yönetmeliğe dayalı işlem yapıldığı” gerekçesiyle aleyhte sonuçlanması, ayrıca 
uygulamada diğer muhtelif aksaklıklarla karşılaşılması, 

nedenleriyle, konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve çözüme 
kavuşturulması için ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

b)Kapsam içi (işçiler) personelle ilgili işlemler:    
2016 yılında kapsam içi personel kadrolarına, 108’i açıktan atama, 2’si kapsam 

dışından geçiş, 4’ü de diğer olmak üzere 114 kişilik giriş olmuş, buna karşılık 61’i 
emeklilik, 27’si kapsam dışına geçiş, 18’i de diğer şekillerde olmak üzere toplam 106 
kişinin çıkışı yapılmıştır. Böylece kapsam içi personel sayısı önceki yıla göre 8 kişi 
artmıştır. 

Kapsam içi personel atamaları, kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 
Uygulanacak usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye İş Kurumu 
(İş-Kur) aracılığıyla yapılmaktadır. Anılan yönetmelik çerçevesinde, İŞ-KUR 
tarafından ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki taleplere, KPSS puanıyla 
başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından 
başlanmak üzere açık iş sayısının üç katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuran 
adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin 
belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle açık iş 
sayısının üç katı aday belirlenmektedir. Bu kapsamda Kuruluşa bildirilen adaylar 
arasından Kuruluş tarafından sınavla seçim yapılmaktadır. 

Kapsam içi personelin yıl içindeki hareketine ekler arasında (Ek:4) yer 
verilmiştir. 

2 – Personel yapılan harcamalar:      
2016 yılı personel harcamaları önceki dönem verileriyle birlikte aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Kuruluş personeli için 2016 yılında 282 milyon TL’si cari yıla, 4 milyon TL’si 
önceki yıla ilişkin olmak üzere toplam 286 milyon TL harcama yapılmıştır. Toplam 
personel harcamaları önceki döneme göre % 11,8 oranında artış göstermiştir. 

Kuruluş Ana statüsünün 25 inci maddesinde; “hizmetlerin 1475 Sayılı İş 
Kanunu ile 854 Sayılı Deniz İş Kanunu hükümlerine göre çalışan işçiler eliyle 
yürütüleceği, kapsam dışı personelin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, 
sorumluluklar ve kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi 
faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile yönetim kurulu üyesi denetçi ve tasfiye 
kurulu üyelerinin hakları konusunda 399 sayılı KHK’ye 408 sayılı Kararname ile 
eklenen ek madde 1’e göre işlem yapılacağı” hükme bağlanmıştır. Buna göre 
Kuruluşun kapsam dışı personelinin ücretleri YPK tarafından belirlenmektedir.  

399 sayılı KHK’nın geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu KHK 
kapsamı dışında kalan KİT’ler ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli ve kapsam 
dışı personelin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin ücretlerinin tespitine ilişkin 2015/ T-17 
sayılı YPK kararı 10.09.2015 tarih ve 29471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Denetim tarihi (Temmuz-2107) itibariyle 2016 ve 2017 yılına ait Yüksek Planlama 
Kurulu Kararı henüz yayınlanmamıştır. 

Ücretleri YPK kararı ile belirlenen kapsam dışı personel haricindeki kapsam içi 
personelin tüm ücret ve hakları toplu sözleşme ile tespit edilmektedir. 01.01.2015-
31.12.2016 tarihleri arasında uygulanan 9. dönem Toplu İş Sözleşmesi; KEGM adına 
Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye 
Denizciler Sendikası (T.D.S.) arasında 16.10.2015 tarihinde imzalanmıştır. 31.12.2016 
tarihi itibariyle yürürlük süresi sona ermiş ise de yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
imzalanıncaya kadar 9 uncu dönem toplu iş sözleşmesi hükümleri aynen 
uygulanmaktadır.  

Denetim tarihi (Temmuz-2017) itibariyle halen yeni bir toplu iş sözleşmesinin 
yapılmadığı, 9 uncu dönem toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmakta olduğu 
görülmüştür. 

Kapsam dışı ve kapsam içi personel ücretlerinde yapılan söz konusu artışlar ile 
sosyal harcamalara esas teşkil eden mal ve hizmet fiyatlarındaki yükselmelerin 
etkisiyle, kişi başına ayda düşen harcama tutarı kapsam dışı personelde 8.896 TL’den 
9.569 TL’ye, kapsam içi personelde ise 10.109 TL’den 11.232 TL’ye yükselmiştir. 

KİT Genel Yatırım ve Finansman programı kararnameleri ile KİT’lerde fazla 
çalışma yaptırılabileceği hüküm altına alınmış olup Hazine Müsteşarlığı onayıyla fazla 
çalışma saatler tavanı belirlenmektedir. KEGM ile ilgili olarak, anılan kararnameler ve 
Hazine Müsteşarlığı onayları dâhilinde 2016 yılı için fazla mesai tavanı 901.186 saat 
olarak belirlenmiş, Genel Müdürlükçe ünitelere dağıtımı yapılan itibariyle yapılan 
fazla mesai saatleri kapsamında yapılan fazla mesai saati 882.332 saat olarak 
gerçekleşmiştir.  

3 – Sosyal konular ve giderleri:  
2016 yılında personel için yapılan sosyal giderler aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 4 - Sosyal giderler 
       

  Kapsam dışı 
personel 

Kapsam içi 
personel Toplam   

Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Fark 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin 
TL Bin TL Bin 

TL 
A-Cari yılla ilgili             
1-Aile ve çocuk yardımı   

 
  

 
      

2-Evlenme,doğum ve ölüm yardımı 3 6 7 13 10 19 9 
3-Sosyal yardım zammı  808 957 8.026 9.519 8.834 10.476 1.642 
4-Barındırma giderleri       0 0 0 
5-Yedirme yardımı 912 1.013 7.784 7.969 8.696 8.982 286 
6-Giydirme yardımı 16 24 904 413 920 437 (483) 
7-Taşıma giderleri       0 0 0 
8- Sosyal Güv.ve GSS primi 
işveren         0 0 0 

    payı ve ek karşılığı 3.518 4.650 27.191 32.793 30.709 37.443 6.734 
9-Emekli İkramiyesi, işten       0 0 0 
    ayrılma tazminatı 48 25 225 245 273 270 (3) 
10-İşsizlik sigortası primi işv. payı 588 661 2.173 2.707 2.761 3.368 607 
11-Sağlık giderleri       0 0 0 
12-Eğitim giderleri       0 0 0 
13-Ayni ve nakdi başkaca sosyal 
gid. 1.222 1.392 0 0 1.222 1.392 170 

Toplam (A) 7.115 8.728 46.310 53.659 53.425 62.387 8.962 
B-Geçmiş yıllarla ilgili   

 
  

 
0   0 

1-Emekli ikramiyesi, işten   
 

  
 

0   0 
   ayrılma tazminatı 1.855 635 2.494 3.200 4.349 3.835 (514) 
2-Diğer ödemeler        0   0 

Toplam (B) 1.855 635 2.494 3.200 4.349 3.835 (514) 
Genel Toplam (A+B) 8.970 9.363 48.804 56.859 57.774 66.222 8.448 

2016 yılında Kuruluş personeli için toplam 66,2 milyon TL tutarında sosyal 
nitelikli harcama yapılmış olup bunun 62,4 milyon TL’si cari yıla, 3,8 milyon TL’si 
geçmiş yıla ilişkindir.  

Cari yıl harcama tutarında önceki döneme göre % 16,8 oranında artış meydana 
gelmiştir. 

Cari yıl sosyal giderlerinin %60 oranında ağırlıklı kısmını 37,4 milyon TL ile 
sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı oluşturmaktadır.  

Kuruluşun İstanbul-Anadolu Hisarında eğitim ve sosyal tesisi bulunmaktadır. 
Söz konusu tesiste son yıllarda yapılan işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı yönündeki 
iddia ve BİMER üzerinden yapılan şikayet üzerine KEGM Teftiş Kurulu ve İlgili 
Bakanlık Teftiş kurulunca inceleme ve soruşturmalar yapılmıştır. 

 KEGM Teftiş Kurulunca düzenlenen 23.01.2015 tarihli soruşturma raporunda 
iddiaları doğrulayıcı nitelikte çeşitli tespitler yapılmış, idari, mali ve hukuki bazı 
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yaptırımlar önerilmiş ve bazı görevlilerin Kurumu zarara uğrattıkları iddiasıyla 
konunun adli makamlara intikali talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak yürütülen işlemler sonucu Beykoz Cumhuriyet 
Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi raporunda, “şüpheliler hakkında somut ve 
maddi bir delil bulunmadığı” kanaati belirtilmiş ve Başsavcılıkça 16.11.2015 tarihinde 
“kovuşturmaya yer olmadığına “ karar verilmiştir. KEGM Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca, Bilirkişi Raporunda yer alan tespitlere karşı itirazi tespit ve 
değerlendirmelerde bulunularak 04.01.2016 tarihli yazı ile Hukuk Müşavirliğine 
intikal ettirilmiştir. 

Hukuk Müşavirliğinin 23.02.2016 tarih E.9574 sayılı yazılarıyla yapılan itirazın 
İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 08.02.2016 tarih ve 2016/D. İş nolu 
kararı kararı ile kesin olarak reddedildiğinin belirtilmesi üzerine, kanun yararına 
bozma istemiyle, Hukuk Müşavirliği’nce 5. Ceza Dairesine 2016/245791 sayı ve 
16.06.2016 tarihli yazı ile başvurulduğu, denetim tarihi (Temmuz-2017) itibariyle 
dosyanın Yargıtay’da incelenmeye devam olunduğu tespit edilmiştir. 

Kuruluşun kendi personeli ile işlettiği İstanbul-Anadolu Hisarı eğitim ve sosyal 
tesisinin son beş yıllık gelir-gider ve kar-zarar durumu aşağıdaki gibidir. 

Yıllar               Gelir  (Bin TL)             Gider (Bin TL)            Kâr/zarar (bin TL) 
2012                    1.869                             2.037                                (164) 
2013                    2.096                             2.659                                (563) 
2014                    2.338                             2.064                                 274 
2015                    1.779                             1.651                                 128 
2016                    1.910                             1.409                                 501 
Bu verilerden de anlaşılacağı üzere tesis esasen kârlı bir çalışma içinde değildir. 

Çünkü tesiste denetim tarihi (Temmuz-2017) itibariyle 37 adet yüklenici personelin ve 
6 adet kadrolu personelin ücretleri de dikkate alınırsa faaliyet sonuçları zarar yönünde 
olacaktır. 

Kuruluşun İstanbul-Anadolu Hisarında bulunan eğitim ve sosyal tesisinin etkin 
ve verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması; tesisle ilgili 
iddia ve ihbarlara konu hususlar dikkate alınarak otokontrol sağlayıcı düzenlemelerin 
geliştirilmesi ve tesisin düzenli bir şekilde denetlenmesi hususuna işaret olunur. 

Kuruluşta çalışan personelin kullanılmayan izinleri ile ilgili yapılan denetim ve 
incelemelerde; 

Kuruluşta, 31.12.2016  tarihi itibariyle  kullanılmayan izin hakkı süreleri ve 
personel sayısı incelendiğinde, 30 gün ve üstü kullanılmayan izin hakkına sahip 
personel sayısının 361,  60 gün ve üstü kullanılmayan izin hakkına sahip personel 
sayısının 63 olduğu, 1 personelin 353 gün,  1 personelin 170 gün kullanılmamış  izni 
olduğu, 

4857 sayılı İş  Kanunda  Yıllık izin düzenlemesi yapıldığı, Madde 53 
başlayarak 60 maddeye kadar geniş bir yelpazede yıllık iznin işlendiği, 
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Mezkur kanunun 59. Maddesinde” İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona 
ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, 
sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine 
ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 
başlar…” denildiği, 

854 sayılı Deniz İş Kanununun 40.maddesinde ise “Gemiadamının hakettiği 
yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akti 14 üncü maddenin II, III ve IV üncü 
bentlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, 
gemiadamına ödemek zorundadır” denildiği 

4857 sayılı  İş Kanunun 59. Maddesi ve  854 sayılı Deniz İş Kanununun 
40.maddesi bağlamında,  İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, 
işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretler nedeniyle 
Kuruluş’a maddi açıdan yük getirmemesi için, , işleri aksatmayacak şekilde, 
kullanılmayan yıllık izinlerin en kısa sürede kullandırılmasının gerektiği 

Tespit edilmiştir. 
Kuruluşta, 31.12.2016  tarihi itibariyle, 30 gün ve üstü kullanılmayan izin 

hakkına sahip personel sayısının 361,  60 gün ve üstü kullanılmayan izin hakkına sahip 
personel sayısının 63 , 1 personelin 353 gün,  1 personelin ise 170 gün kullanılmamış 
yıllık izni olduğu göz önüne alınarak; 

4857 sayılı  İş Kanunun 59. Maddesi ve  854 sayılı Deniz İş Kanununun 
40.maddesi bağlamında,  İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, 
işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretler nedeniyle 
Kuruluş’a maddi açıdan yük getirmemesi için,  işleri aksatmayacak şekilde, 
kullanılmayan yıllık izinlerin en kısa sürede kullandırılması önerilir. 
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III. MALİ BÜNYE 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı bilançosu sadeleştirilerek ekler 

arasına alınmış (Ek:6,7) ve mali bünye incelemelerine esas olmak üzere aşağıdaki mali 
durum çizelgesi düzenlenmiştir. 

Tablo 5- Mali durum 

Mali durum 
2015 2016 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
Varlıklar ( Aktif ) :           
  1 - Dönen varlıklar           
     a) Hazır değerler 239.336 40,1 278.195 44,4 38.859 
     b) Kısa sürede paraya      
    Çevrilebilir değerler 18.650 3,1 25.502 4,1 6.852 

Toplam (1) 257.986 43,2 303.697 48,5 45.711 
  2 - Duran varlıklar:      
    a) Uzun sürede paraya       
    çevrilebilir değerler 1.707 0,3 1.568 0,3 (139) 
    b) Bağlı değerler 336.931 56,5 320.653 51,2 (16.278) 

Toplam (2) 338.638 56,8 322.221 51,5 (16.417) 
   Varlıklar toplamı 596.624 100 625.918 100 29.294 
Kaynaklar ( Pasif ) :      
  1 - Yabancı kaynaklar      
      a) Kısa süreli 305.524 51,2 303.047 48,4 (2.477) 
      b) Uzun süreli -     

Toplam (1) 305.524 51,2 303.047 48,4 (2.477) 
  2 - Öz kaynaklar 291.100 48,8 322.871 51,6 31.771 

Kaynaklar toplamı 596.624 100 625.918 100 29.294 

Kuruluşun mali bünye incelemesine esas olmak üzere, 2016 yılı bilançonun 
sadeleştirilmesinde; 

-Bilançonun aktifinde “diğer alacaklar” hesap grubunda yer alan 32,7 milyon 
TL tutarındaki KDV iade alacağı, pasifte yer alan “ödenecek vergi ve diğer 
yükümlülükler” hesabı ile karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. 

-TDİ AŞ’den 2010 yılında ÖYK kararı ile bedelsiz olarak devralınan duran 
varlıklar, Kuruluşça bir komisyon teşkil edilerek rayiç bedelleri üzerinden kayıtlara 
alınmış ve yeni değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur. Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan, devralınan maddi duran varlıkların rayiç bedel üzerinden sermayeye 
ilave edilmesinin düşünüldüğü belirtilerek bu durumun vergi mevzuatı karşısındaki 
durumu hakkında görüş talep edilmiştir. GİB’ in, 21.06.2012 tarihli görüşünde ise 
maddi duran varlıkların “rayiç değer” yerine “emsal değer” ile değerlendirileceği ve 
takdir komisyonunca belirlenen değer üzerinden sermayeye ilave edilebileceği 
belirtilmiştir. Bu konudaki çalışmalar sonuçlanmadığı için, bedelsiz devralınmış 56,9 
milyon TL tutarındaki varlıkların sermayeye ilavesi gerçekleşmemiş olup bilançoda 
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kısa vadeli yabancı kaynak grubu içinde geçici olarak izlenmektedir. Gerçekte bir 
yabancı kaynak niteliği taşımayan bu varlıkların kayıtlı değerleri, önceki dönem mali 
bünye incelemelerinde olduğu gibi öz kaynak grubu içinde değerlendirilmiştir.  

- Diğer yandan, benzer şekilde, Bakanlar Kurulunun 21.10.2013 tarih ve 5498 
sayılı kararına istinaden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denetimi 
ve gözetimi altında Gemi Trafik Yönetim Sistemi içinde yer alan İzmit, İzmir ve 
Mersin Gemi Trafik Sistemlerinin işletilme yetkisinin KEGM’ye verilmesi 
kapsamında bedelsiz olarak Kuruluşa devredilen ve defter değerleriyle aktifte maddi 
duran varlıklar hesabına alınan, pasifte ise yine geçici olarak diğer yabancı kaynaklar 
hesabına kaydedilmiş olan 26.894 bin TL tutarındaki varlıklara ilişkin olarak bir 
borçlanma söz konusu olmadığından, söz konusu tutar öz kaynak grubu içinde 
değerlendirilmiştir. 

-Dönem karından hazineye ödenecek kar payı tutarı, kısa vadeli yabancı 
kaynaklar grubuna alınmıştır.  

-Yukarıda belirtilen hususlar dışında, ayrıca aktif ve pasif hesapların kendi 
aralarındaki diğer geçişleri dikkate alınmıştır. 

A- Mali durum: 
Kuruluşun 2016 yılında aktif ve pasif büyüklüğü %4,9 oranında, 29,3 milyon 

TL tutarında artmıştır. 
Varlıklar toplamının %48,5’ini dönen, %51,5’ini duran değerler teşkil etmiştir. 

Bu dönem dönen değer duran değer bileşimi dönen değerler lehine nispi değişim 
göstermiştir. 

Varlıklara bağlanan kaynakların %48,4’ünü yabancı kaynaklar, %51,6’sını öz 
kaynaklar oluşturmuştur. Tamamı kısa vadeli olan yabancı kaynakların, toplam 
kaynaklar içindeki payı önceki yıla göre 2,8 puanlık azalış göstermiş, öz kaynakların 
payı ise aynı puanda artmıştır. 

Kuruluşun mali bünyesine ilişkin ayrıntılı incelemeler rasyolar aracılığıyla 
aşağıda yapılmıştır. 

1-Mali yapı oranları: 
a)Mali kaldıraç:                                                        

    2016 
%  2015 

% 
  Yabancı kaynaklar x 100 = 303.047 x 100 =  48,4  51,2 Varlıklar toplamı 625.918  

Varlıkların finansmanında yabancı kaynaklardan yararlanma oranını ifade eden 
gösterge geçen yıla göre 2,8 puan azalış göstermiştir. 

Yabancı kaynakların bileşimi irdelendiğinde, faize bağlı kredi niteliği taşıyan 
bir borçlanmanın söz konusu olmadığı, hesap grubunun ağırlıklı olarak dönem 
kârından Hazineye ödenecek kâr payı ile emanet hesaplarda bekletilen bedelsiz 
devralınmış varlıkların tutarlarından oluştuğu görülmektedir.  
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kısa vadeli yabancı kaynak grubu içinde geçici olarak izlenmektedir. Gerçekte bir 
yabancı kaynak niteliği taşımayan bu varlıkların kayıtlı değerleri, önceki dönem mali 
bünye incelemelerinde olduğu gibi öz kaynak grubu içinde değerlendirilmiştir.  

- Diğer yandan, benzer şekilde, Bakanlar Kurulunun 21.10.2013 tarih ve 5498 
sayılı kararına istinaden, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denetimi 
ve gözetimi altında Gemi Trafik Yönetim Sistemi içinde yer alan İzmit, İzmir ve 
Mersin Gemi Trafik Sistemlerinin işletilme yetkisinin KEGM’ye verilmesi 
kapsamında bedelsiz olarak Kuruluşa devredilen ve defter değerleriyle aktifte maddi 
duran varlıklar hesabına alınan, pasifte ise yine geçici olarak diğer yabancı kaynaklar 
hesabına kaydedilmiş olan 26.894 bin TL tutarındaki varlıklara ilişkin olarak bir 
borçlanma söz konusu olmadığından, söz konusu tutar öz kaynak grubu içinde 
değerlendirilmiştir. 

-Dönem karından hazineye ödenecek kar payı tutarı, kısa vadeli yabancı 
kaynaklar grubuna alınmıştır.  

-Yukarıda belirtilen hususlar dışında, ayrıca aktif ve pasif hesapların kendi 
aralarındaki diğer geçişleri dikkate alınmıştır. 

A- Mali durum: 
Kuruluşun 2016 yılında aktif ve pasif büyüklüğü %4,9 oranında, 29,3 milyon 

TL tutarında artmıştır. 
Varlıklar toplamının %48,5’ini dönen, %51,5’ini duran değerler teşkil etmiştir. 

Bu dönem dönen değer duran değer bileşimi dönen değerler lehine nispi değişim 
göstermiştir. 

Varlıklara bağlanan kaynakların %48,4’ünü yabancı kaynaklar, %51,6’sını öz 
kaynaklar oluşturmuştur. Tamamı kısa vadeli olan yabancı kaynakların, toplam 
kaynaklar içindeki payı önceki yıla göre 2,8 puanlık azalış göstermiş, öz kaynakların 
payı ise aynı puanda artmıştır. 

Kuruluşun mali bünyesine ilişkin ayrıntılı incelemeler rasyolar aracılığıyla 
aşağıda yapılmıştır. 

1-Mali yapı oranları: 
a)Mali kaldıraç:                                                        

    2016 
%  2015 

% 
  Yabancı kaynaklar x 100 = 303.047 x 100 =  48,4  51,2 Varlıklar toplamı 625.918  

Varlıkların finansmanında yabancı kaynaklardan yararlanma oranını ifade eden 
gösterge geçen yıla göre 2,8 puan azalış göstermiştir. 

Yabancı kaynakların bileşimi irdelendiğinde, faize bağlı kredi niteliği taşıyan 
bir borçlanmanın söz konusu olmadığı, hesap grubunun ağırlıklı olarak dönem 
kârından Hazineye ödenecek kâr payı ile emanet hesaplarda bekletilen bedelsiz 
devralınmış varlıkların tutarlarından oluştuğu görülmektedir.  

 

 
 

Dolayısıyla mali kaldıraç oranının ya da bu orandaki nispi artışın herhangi bir 
olumsuz yönü bulunmamaktadır. 

 
b) Mali yeterlilik (finansman) :             

 
 

   
2016 

% 
 

2015 
% 

Öz kaynaklar x 100 
= 

322.871 x 100 
=  106,5 

 
95,4 

Yabancı kaynaklar 303.047  

2016 yılı sonu itibariyle Kuruluşun öz kaynakları yabancı kaynakların % 
106,5’ine tekabül etmektedir. gösterge önceki yıla göre 11,1 puan artmıştır. 

Kuruluşun öz kaynakları yüksek seviyede olup yabancı kaynak kullanımına 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

c)Oto finansman (iç kaynaklar):            

    
2016 

% 
 

2015 
% 

Yedekler x 100 
= 

156.192 x 100 
=  305,7 

 
238,1 

Ödenmiş sermaye 51.095  

KEGM bir kamu iktisadi kuruluşu olmasına rağmen, faaliyet yapısının özelliği 
gereği faaliyet dönemleri kârlı sonuçlanmakta, kârlılık artışları ise oto finansmanı 
olumlu yönde etkilemektedir.  

İşletme faaliyetleri sonucunda sağlanan iç kaynakların ödenmiş sermayeye 
katkısını ifade eden göstergede önceki yıla göre 67,6 puan artış olmuştur. 

d)Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri:                                       

         
     

2016   
 

2015 
    % % 

Bağlı değerler x 100 
= 

320.653  x 100 
= 99,3 

  
115,6 

Öz kaynaklar 322.871   
 
 
 

 

Bağlı değerler x 100 
= 

320.653 x 100 
= 51,2 

  
56,5 

Varlıklar toplamı 625.918   

Maddi duran varlıklar(net)x 100 
= 

317.462 x 100 
= 50,7 

  
56 

Varlıklar toplamı 625.918   
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2016 yılında varlıklar toplamında %4,9 oranında, öz kaynaklarda %10,9 
oranında artış meydana gelirken, bağlı değerlerde %4,8 oranında azalış olmuştur. 
Bunun sonucu, bağlı değerlerin öz kaynaklarla karşılanma oranında 16,3 puan 
azalmıştır. Bağlı değerlerin toplam varlıklar içindeki payı ise 5,3 puan azalmıştır. Aynı 
şekilde net maddi duran varlıklar önceki yıla göre %5 oranında azalmıştır. 

Bağlı değerler öz kaynakların %99,3’üne tekabül etmektedir. Gösterge, bağlı 
değerlerin finansmanının tamamına yakınının öz kaynaklarla karşılandığını ifade 
etmektedir. 

Maddi duran varlıkların önemli bir kısmını bedelsiz devralınan, ancak defter 
değerleriyle maddi duran varlıklar hesap grubuna kaydedilen değerler oluşturmaktadır. 
2010 yılında TDİ’den, 2014 yılında ise İlgili Bakanlık’tan bedelsiz devralınan toplam 
83,8 milyon TL tutarındaki kıymetler bu şekilde kayıtlara alınırken, emsal bedelleri 
tespit edilip gelir kaydı veya sermayeye ilave edilmesi yönünde bir işlem tesis 
edilinceye kadar geçici olarak pasifte diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabında 
bekletilmektedir. Dolayısıyla bu konudaki işlemler tamamlanınca öz kaynaklarda aynı 
paralelde artış meydana gelmesi beklenmektedir. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

 
      

     
2016   

 
2015 

    % % 
Paraya çevrilebilir ve hazır 

değerler x 100 = 
303.697 x 100 

= 48,5 
  

43,5 
Varlıklar toplamı 625.918   

Dönen varlıklar ve duran varlıkların bağlı değerler dışında kalan kısmının 
toplamını ifade eden paraya çevrilebilir ve hazır değerler, önceki yıla göre 5 puan 
artmıştır. 

 
2- Likidite:       

                        2016   2015 
                        %     %   

Cari oran: 
 

Dönen varlıklar x 100 
= 

 

303.697   x 100       = 

 
100,2 

  
84,4  Kısa vadeli yabancı   

kaynaklar 303.047         

 
             

Likidite oranı:   
   

(Dönen varlıklar-
Stoklar) x 100 

= 
301.134  x 100    

= 
 

99,4 
  
83,3 

Kısa vadeli yabancı 
kaynaklar     303.047   
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2016 yılında varlıklar toplamında %4,9 oranında, öz kaynaklarda %10,9 
oranında artış meydana gelirken, bağlı değerlerde %4,8 oranında azalış olmuştur. 
Bunun sonucu, bağlı değerlerin öz kaynaklarla karşılanma oranında 16,3 puan 
azalmıştır. Bağlı değerlerin toplam varlıklar içindeki payı ise 5,3 puan azalmıştır. Aynı 
şekilde net maddi duran varlıklar önceki yıla göre %5 oranında azalmıştır. 

Bağlı değerler öz kaynakların %99,3’üne tekabül etmektedir. Gösterge, bağlı 
değerlerin finansmanının tamamına yakınının öz kaynaklarla karşılandığını ifade 
etmektedir. 

Maddi duran varlıkların önemli bir kısmını bedelsiz devralınan, ancak defter 
değerleriyle maddi duran varlıklar hesap grubuna kaydedilen değerler oluşturmaktadır. 
2010 yılında TDİ’den, 2014 yılında ise İlgili Bakanlık’tan bedelsiz devralınan toplam 
83,8 milyon TL tutarındaki kıymetler bu şekilde kayıtlara alınırken, emsal bedelleri 
tespit edilip gelir kaydı veya sermayeye ilave edilmesi yönünde bir işlem tesis 
edilinceye kadar geçici olarak pasifte diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabında 
bekletilmektedir. Dolayısıyla bu konudaki işlemler tamamlanınca öz kaynaklarda aynı 
paralelde artış meydana gelmesi beklenmektedir. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

 
      

     
2016   

 
2015 

    % % 
Paraya çevrilebilir ve hazır 

değerler x 100 = 
303.697 x 100 

= 48,5 
  

43,5 
Varlıklar toplamı 625.918   

Dönen varlıklar ve duran varlıkların bağlı değerler dışında kalan kısmının 
toplamını ifade eden paraya çevrilebilir ve hazır değerler, önceki yıla göre 5 puan 
artmıştır. 

 
2- Likidite:       

                        2016   2015 
                        %     %   

Cari oran: 
 

Dönen varlıklar x 100 
= 

 

303.697   x 100       = 

 
100,2 

  
84,4  Kısa vadeli yabancı   

kaynaklar 303.047         

 
             

Likidite oranı:   
   

(Dönen varlıklar-
Stoklar) x 100 

= 
301.134  x 100    

= 
 

99,4 
  
83,3 

Kısa vadeli yabancı 
kaynaklar     303.047   

 

 
 

Kısa vadeli yabancı kaynakların %73,4’ü oranında 222,3 milyon TL tutarındaki 
kısmını, dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı oluşturmaktadır. Bu nedenle 
Kuruluşun kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 303 milyon TL olarak görülmektedir. 
Önceki döneme göre, cari oranda 15,8 puan, likidite oranında ise 16,1 puan artış 
olduğu görülmektedir.  

Kuruluşun kısa vadeli yabancı kaynaklarının büyük bölümü, dönem karından 
hazineye ödenecek kar payından oluştuğundan, Kuruluşun kısa vadeli borçlarını 
ödeme konusunda bir sorunu bulunmamaktadır. 

 3-Varlık kullanım oranları:           
a)Alacak devir hızı: 

       2016   2015 
Net satışlar  

= 
678.031 

= 88   86,1 
Ortalama ticari alacaklar 7.703 

2016 yılında ortalama ticari alacakların bir yıl içinde 88 kez, diğer bir ifade ile 
de 4 günde bir kez devrettiği görülmektedir. Alacak devir hızı geçen yıla göre 1,9 puan 
azalış göstermiştir. 

Gösterge, tekel niteliğinde kamu hizmeti yapan ve faaliyet alanı son yıllarda 
artan Kuruluş için iyi bir işletmecilik göstergesidir.  

b)Dönen varlık devir hızı: 

        2016   2015 

Net satışlar  
= 678.031 = 2,2   2,6 Dönen varlıklar 303.697   

  
Kuruluşun bir yıl veya faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi ya da 

tüketilmesi öngörülen varlık kalemlerini içeren “dönen varlıklar” 2016 yılında 2,2 kez 
devretmiştir.  

c)Maddi duran varlık devir hızı: 

        2016   2015 

Net satışlar  
= 678.031 = 2,0   1,9 (Maddi duran varlıklar) - 332.098   

(Yatırımlar +Yat. sip.avans.)       
 

Maddi duran varlıklar devir hızı yaklaşık geçen yıl düzeyinde gerçekleşmiştir. 
d)Aktif devir hızı: 

       2016   2015 

Net satışlar tutarı 
= 678.031 = 1,1   1,1 Varlıklar toplamı 625.918   
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Aktif devir hızı yaklaşık geçen yıl ki düzeyindedir. Kuruluş 2016 yılında her 1 
TL’lik varlığı ile 1,1 TL’lik net satış hâsılatı elde etmiştir.  

e) Öz kaynak devir hızı: 

        2016   2015 

Net satışlar tutarı = 678.031 = 2,1   2,3 Öz kaynaklar 322.871   
2016 yılında öz kaynaklar, 2,1 kez devretmiştir. Diğer bir ifadeyle, Kuruluş her 

1 TL’lik öz kaynağı ile 2,1 TL’lik net satış hâsılatı elde etmiştir.  
B-Mali sonuçlar: 
1-Kârlılık (Rantabilite): 
Mali kârlılık (Mali rantabilite):        
           

        
    2016 

  
2015 

    % % 
Dönem kârı x 100 

= 
317.722 x 100 

= 621,8 
  

675,1 
Ödenmiş sermaye 51.095   

 

 

Kuruluş 2016 yılı faaliyet dönemini 317,7 milyon TL dönem karı ile 
kapatmıştır. Aynı dönemde Kuruluşun faaliyet karı 280,2 milyon TL’dir. 

Faaliyet gösterdiği alanda tekel konumunda olan Kuruluşun mali kârlılık 
oranları yüksek seviyelerdedir.  

Kuruluşun mali bünyesine ilişkin olarak yapılan tüm bu analizler sonucunda 
mali yapının olumlu bir seyir içinde olduğu görülmektedir. 
 
 
 
 
 

             Dönem kârı x 100 
 

317.722 x 100   = 
 

98,4 
       

 118,5 
 Öz kaynaklar               322.871 

   

           Faaliyet kârı x 100 
 

 280.188 x100   = 
 

86,8 
       

 105 
 Öz kaynaklar               322.871 
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Aktif devir hızı yaklaşık geçen yıl ki düzeyindedir. Kuruluş 2016 yılında her 1 
TL’lik varlığı ile 1,1 TL’lik net satış hâsılatı elde etmiştir.  

e) Öz kaynak devir hızı: 

        2016   2015 

Net satışlar tutarı = 678.031 = 2,1   2,3 Öz kaynaklar 322.871   
2016 yılında öz kaynaklar, 2,1 kez devretmiştir. Diğer bir ifadeyle, Kuruluş her 

1 TL’lik öz kaynağı ile 2,1 TL’lik net satış hâsılatı elde etmiştir.  
B-Mali sonuçlar: 
1-Kârlılık (Rantabilite): 
Mali kârlılık (Mali rantabilite):        
           

        
    2016 

  
2015 

    % % 
Dönem kârı x 100 

= 
317.722 x 100 

= 621,8 
  

675,1 
Ödenmiş sermaye 51.095   

 

 

Kuruluş 2016 yılı faaliyet dönemini 317,7 milyon TL dönem karı ile 
kapatmıştır. Aynı dönemde Kuruluşun faaliyet karı 280,2 milyon TL’dir. 

Faaliyet gösterdiği alanda tekel konumunda olan Kuruluşun mali kârlılık 
oranları yüksek seviyelerdedir.  

Kuruluşun mali bünyesine ilişkin olarak yapılan tüm bu analizler sonucunda 
mali yapının olumlu bir seyir içinde olduğu görülmektedir. 
 
 
 
 
 

             Dönem kârı x 100 
 

317.722 x 100   = 
 

98,4 
       

 118,5 
 Öz kaynaklar               322.871 

   

           Faaliyet kârı x 100 
 

 280.188 x100   = 
 

86,8 
       

 105 
 Öz kaynaklar               322.871 

   

 

 
 

IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
 

A-İşletme bütçesinin genel durumu:  
2016 yılı İşletme Bütçesi Yönetim Kurulu’nun 28.12.2015 tarih ve 26/11 sayılı 

kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.  
İlk işletme bütçesine göre 2.252 personel istihdam edilip, 266,4 milyon TL 

personel gideri yapılacağı hedeflenmiştir. Toplam 33,1 milyon TL alım yapılacağı, 
tüm üretim maliyetinin 375,1 milyon TL olacağı, 691,3 milyon TL net satış yapılacağı 
ve 339,3 milyon TL dönem karı elde edileceği bütçelenmiştir.  

Ayrıca 70 milyon TL yatırım harcaması yapılacağı da hedeflenmiştir.  
Yıl içinde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda 2016 yılı bütçesi revize 

edilmiştir.  
Kuruluşun 2016 yılı işletme bütçesine ilişkin toplu bilgilere aşağıda yer 

verilmiştir. 
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Tablo 6- Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 
    

2015 
2016 

Bütçeye ilişkin    
Bütçe 

  Bütçeye 
göre  

toplu bilgiler Ölçü Gerçek 
leşen 

Gerçek 
leşen sapma  

      İlk 
durum 

Son 
durum   

(İlk 
durum) 

   % 
            
1-Personel sayısı Kişi 2.136 2.252 2.158 2.160 (4 ) 
2-Personel giderleri Bin TL 255.979 266.411 293.642 286.180 7 
3-Tüm alım tutarı Bin TL 24.011 33.116 27.083 18.998 (43 ) 
4- Başlıca alımlar    

 
33.116 27.083 18.998 (43 ) 

Akaryakıt Bin TL 18.917 22.512 15.701 13.287 (41 ) 
Diğer yakıtlar Bin TL   1.093 1.091 387 (65 ) 
Yedek parçalar Bin TL 2.303 3.164 3.707 3.249 3 
Diğer çeşitli malzeme Bin TL 2.791 6.347 6.584 2.075 (67 ) 

5-Tüm üretim maliyeti Bin TL 291.825 375.162 412.274 397.844 6 
6- Başlıca üretimler    

 
375.162 412.274 397.844 6 

 Fener hizmetleri Bin TL 5.952 7.233  7.949 7.671 6 
Tahlisiye hizmetleri Bin TL 7.865 8.534  9.378 9.050 6 
Gemi Trafik hizmetleri Bin TL 29.401 31.817  34.964 33.741 6 
Gemi kurtarma hizmetleri Bin TL 166.470 174.032  191.247 184.554 6 
Kılavuzluk hizmetleri Bin TL 44.972 47.889  52.626 50.784 6 
Telsiz hizmetleri Bin TL 15.891 16.006  17.590 16.974 6 
Diğer hizmetler  85.967 89.651  98.520 95.072 6 

7- Net satış tutarı Bin TL 403.931 691.257 677.072 408.032 (41 ) 
8- Başlıca satışlar    

 
662.172 662.172 662.172  

Fener hizmet satışları Bin TL 284.468 297.047 314.021 313.533 6 
Tahlisiye hizmet satışları Bin TL 44.273 51.858 47.213 48.691 (6 ) 
Gemi kurtarma hizmet satışları Bin TL 38.471 26.126 9.533 5.957 (77 ) 
Kılavuzluk hizmet satışları Bin TL 291.673 312.303 303.182 36.496 (88 ) 
Telsiz hizmet satışları Bin TL 3.287 3.923 3.123 3.355 (14 ) 

9- Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 33.859 70.000 70.000 20.323 (71 ) 
10-Finansman ihtiyacı yada fazlası Bin TL - - - - - 
11-Dönem kârı Bin TL 344.943 339.326 305.047 317.722 (6 ) 

2016 yılı İşletme Bütçesi Yönetim Kurulu’nun 30.12.2016 tarih ve 15/3 sayılı 
kararı ile revize edilmiştir. 

Revize işletme bütçesine göre 2.158 personel istihdam edilip, 293,6 milyon TL 
personel gideri yapılacağı, 27 milyon TL alım, tüm üretim maliyetinin 412,2 milyon 
TL olacağı, 677,1 milyon TL net satış yapılacağı ve 305 milyon TL dönem karı elde 
edileceği hedeflenmiştir.  

Gerçekleşmede ise 2.160 personel istihdam edilip, 286,2 milyon TL personel 
gideri yapılmıştır. Toplam 19 milyon TL alım yapılmış olup, tüm üretim maliyeti ise 
397,8 milyon TL olmuştur. 

2016 yılında 408 milyon TL net satış yapılıp, 317,7 milyon TL dönem karı elde 
edilmiştir.  

Ayrıca 20 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.  
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Tablo 6- Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 
    

2015 
2016 

Bütçeye ilişkin    
Bütçe 

  Bütçeye 
göre  

toplu bilgiler Ölçü Gerçek 
leşen 

Gerçek 
leşen sapma  

      İlk 
durum 

Son 
durum   

(İlk 
durum) 

   % 
            
1-Personel sayısı Kişi 2.136 2.252 2.158 2.160 (4 ) 
2-Personel giderleri Bin TL 255.979 266.411 293.642 286.180 7 
3-Tüm alım tutarı Bin TL 24.011 33.116 27.083 18.998 (43 ) 
4- Başlıca alımlar    

 
33.116 27.083 18.998 (43 ) 

Akaryakıt Bin TL 18.917 22.512 15.701 13.287 (41 ) 
Diğer yakıtlar Bin TL   1.093 1.091 387 (65 ) 
Yedek parçalar Bin TL 2.303 3.164 3.707 3.249 3 
Diğer çeşitli malzeme Bin TL 2.791 6.347 6.584 2.075 (67 ) 

5-Tüm üretim maliyeti Bin TL 291.825 375.162 412.274 397.844 6 
6- Başlıca üretimler    

 
375.162 412.274 397.844 6 

 Fener hizmetleri Bin TL 5.952 7.233  7.949 7.671 6 
Tahlisiye hizmetleri Bin TL 7.865 8.534  9.378 9.050 6 
Gemi Trafik hizmetleri Bin TL 29.401 31.817  34.964 33.741 6 
Gemi kurtarma hizmetleri Bin TL 166.470 174.032  191.247 184.554 6 
Kılavuzluk hizmetleri Bin TL 44.972 47.889  52.626 50.784 6 
Telsiz hizmetleri Bin TL 15.891 16.006  17.590 16.974 6 
Diğer hizmetler  85.967 89.651  98.520 95.072 6 

7- Net satış tutarı Bin TL 403.931 691.257 677.072 408.032 (41 ) 
8- Başlıca satışlar    

 
662.172 662.172 662.172  

Fener hizmet satışları Bin TL 284.468 297.047 314.021 313.533 6 
Tahlisiye hizmet satışları Bin TL 44.273 51.858 47.213 48.691 (6 ) 
Gemi kurtarma hizmet satışları Bin TL 38.471 26.126 9.533 5.957 (77 ) 
Kılavuzluk hizmet satışları Bin TL 291.673 312.303 303.182 36.496 (88 ) 
Telsiz hizmet satışları Bin TL 3.287 3.923 3.123 3.355 (14 ) 

9- Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 33.859 70.000 70.000 20.323 (71 ) 
10-Finansman ihtiyacı yada fazlası Bin TL - - - - - 
11-Dönem kârı Bin TL 344.943 339.326 305.047 317.722 (6 ) 

2016 yılı İşletme Bütçesi Yönetim Kurulu’nun 30.12.2016 tarih ve 15/3 sayılı 
kararı ile revize edilmiştir. 

Revize işletme bütçesine göre 2.158 personel istihdam edilip, 293,6 milyon TL 
personel gideri yapılacağı, 27 milyon TL alım, tüm üretim maliyetinin 412,2 milyon 
TL olacağı, 677,1 milyon TL net satış yapılacağı ve 305 milyon TL dönem karı elde 
edileceği hedeflenmiştir.  

Gerçekleşmede ise 2.160 personel istihdam edilip, 286,2 milyon TL personel 
gideri yapılmıştır. Toplam 19 milyon TL alım yapılmış olup, tüm üretim maliyeti ise 
397,8 milyon TL olmuştur. 

2016 yılında 408 milyon TL net satış yapılıp, 317,7 milyon TL dönem karı elde 
edilmiştir.  

Ayrıca 20 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.  

 

 
 

2016 yılı sonu itibariyle, gerçekleşen veriler ile bütçe verileri mukayese 
edildiğinde, programa göre muhtelif sapmalar meydana geldiği görülmektedir.  

B-Finansman: 
Kuruluşun 2016 yılı finansman program büyüklükleri tablosuna aşağıda yer 

verilmiştir. 
Tablo 7- Finansman programı büyüklükleri 

Finansman programı büyüklükleri 
2015 2016 
kesin Program Revize Kesin 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
I- Oluşturulan Fonlar (1+2) 135.034 83.069 56.897 65.631 
1-Ayıklanmış Dönem Kar Zararı (-) (A+B+C+D+E) 390.056 313.855 361.459 370.651 
  A - Dönem kar zararı (-) 344.943 273.045 305.734 317.721 
   - Brüt Satışlar (+) 763.306 702.929 804.745 781.712 
   - Satış İndirimleri (-) 101.134 95.131 105.535 103.682 
   - Satışların maliyeti (-) 269.555 269.667 324.381 301.966 
   - Faaliyet giderleri (-) 86.962 85.423 104.516 95.878 
   - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (+) 32.044 24.608 38.284 37.361 
   - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 4.725 5.096 6.219 3.471 
   - Finansman giderleri  (-)      
   - Olağan dışı gelir ve karlar (+) 14.333 1.146 4.766 4.313 
   - Olağandışı gider ve zararlar (-) 2.364 321 1.410 668 
  B - Görev zararı (tahakkuk eden) (-)       
  C - Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 39.024 38.259 53.000 51.591 
  D - Karşılık giderleri   (cari dönemde ayrılan) (-) 2.515 2.551 2.725 1.339 
  E - Kur farkları (+) 4.257     
2-Kanuni yükümlülükler (255.022) (230.786) (304.562) (305.020) 
  - Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)    45.720     50.381 69.051 69.051 

  - Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri 
(cari dönem) (-)    69.034     54.575 63.147 63.605 

   -Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)    45.698     50.303 69.034 69.034 
  - Temettü ödemesi (önceki dönem karından Hazineye) (-)  159.791     149.713 205.188 205.188 
  - Temettü stopajı (önceki dönem karından) (-)    26.175     26.420 36.210 36.210 
II- Toplam finansman ihtiyacı 93.083 30.050 36.589 37.877 
  - Yatırım 33.859 79.000 28.085 20.329 
  - Stok artışı (1.665) (600) 713 2.564 
  - Sabit kıymet artışı 60.889 (48.350) 7.791 14.984 
  - Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı       
III- Borçlanma gereği (I-II) (41.951) (53.019) (20.308) (27.754) 
IV- Net faiz ödemesi 22.447 16.576 26.314 28.555 
  -  Faiz gelirleri (+) 22.447 16.576 26.314 28.555 
  -  Faiz giderleri (-)      
V- Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) (III-IV) 19.504 36.443 (6.006) (801) 
VI- Toplam bütçe ve fon transferleri (tahsil veya mahsup olunan      
  - Sermaye       
  - Görev zararı      
  - Yardım      
VII- Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) 19.504 36.443 (6.006) (801) 

29Sayıştay   



 

 
 

2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında, Şirketin de içinde 
bulunduğu kuruluşlara işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak her türlü 
önlemin alınması hususunda hedefler belirlenmiştir.  

Kuruluşun 2016 yılında ayıklanmış dönem kârının 370,6 milyon TL olduğu ve 
bu kârdan 305 milyon TL kanuni yükümlülük payı ödedikten sonra 65 milyon TL fon 
oluşturduğu bu fonun 37,9 milyon TL sini yatırım ve stok artışı olarak kullandığı 
görülmektedir. Bu kullanım sonucunda 27,7 milyon TL tutarında oluşan borçlanma 
gereğine 28,6 milyon TL tutarındaki faiz gelirinin pozitif etkisi ile 801 bin TL faiz dışı 
fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

C-Giderler:  
2016 yılı giderlerinin, bütçe ödenekleri ve gerçekleşmeler ile ödeneklere göre 

sapmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 8– Giderler tablosu 

       2016 

  2015       Ödeneğin Ödeneğe göre 
sapmalar 

Giderler Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen son 
durumuna 

İlk 
duruma 

Son 
duruma 

    İlk 
durum 

Son 
durum   göre fark göre göre 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
0- İlk madde ve malzeme gid. 20.727 30.027 23.993 18.033 (5.960) (40) (25) 
1- Personel ücret ve giderleri 255.979 266.411 293.642 286.180 (7.462) 7 (3) 
2- Dış.sağ.fayda ve hizmetler 20.890 23.846 25.745 25.304 (441) 6 (2) 
3- Çeşitli giderler 15.314 20.822 16.345 15.745 (600) (24) (4) 
4- Vergi resim ve harçlar 924 663 960 931 (29) 40 (3) 
5- Amortisman ve tükenme 
payları 42.684 33.393 51.589 51.651 (62) 55 - 

Toplam 356.518 375.162 412.274 397.844 (14.430) 6 (4) 

Kuruluşun 2016 yılı işletme bütçesinde 375,2 milyon TL olarak belirlenen gider 
ödenekleri, yıl içinde yapılan revizeler ve aktarmalar sonucunda 37,1 milyon TL artış 
göstererek 412,3 milyon TL’ye yükseltilmiştir.  

Gerçekleşen toplam giderler ise 397,8 milyon TL olmuştur. 
Cari yıl giderlerinin; 18 milyon TL’si ilk madde ve malzeme, 286,2 milyon 

TL’si personel giderleri, 25,3 milyon TL’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 
15,7 milyon TL’si çeşitli giderler, 51,7 milyon TL’si amortisman ve tüketim payları, 
931 bin TL’si ise vergi, resim ve harçlar giderlerinden oluşmuştur. 

Giderler içerisinde en büyük pay personel giderlerine ait olup, toplam giderlerin  
%71,9’unu oluşturmaktadır. 286,2 milyon TL tutarındaki personel giderlerinin 
ayrıntısı, raporun “İdari Bünye” kısmında açıklanmıştır.  

İlk madde ve malzeme giderleri içinde en büyük pay akaryakıt ve yağ 
giderlerine aittir.  
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2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında, Şirketin de içinde 
bulunduğu kuruluşlara işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak her türlü 
önlemin alınması hususunda hedefler belirlenmiştir.  

Kuruluşun 2016 yılında ayıklanmış dönem kârının 370,6 milyon TL olduğu ve 
bu kârdan 305 milyon TL kanuni yükümlülük payı ödedikten sonra 65 milyon TL fon 
oluşturduğu bu fonun 37,9 milyon TL sini yatırım ve stok artışı olarak kullandığı 
görülmektedir. Bu kullanım sonucunda 27,7 milyon TL tutarında oluşan borçlanma 
gereğine 28,6 milyon TL tutarındaki faiz gelirinin pozitif etkisi ile 801 bin TL faiz dışı 
fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

C-Giderler:  
2016 yılı giderlerinin, bütçe ödenekleri ve gerçekleşmeler ile ödeneklere göre 

sapmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 8– Giderler tablosu 

       2016 

  2015       Ödeneğin Ödeneğe göre 
sapmalar 

Giderler Gerçekleşen Ödenek Gerçekleşen son 
durumuna 

İlk 
duruma 

Son 
duruma 

    İlk 
durum 

Son 
durum   göre fark göre göre 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
0- İlk madde ve malzeme gid. 20.727 30.027 23.993 18.033 (5.960) (40) (25) 
1- Personel ücret ve giderleri 255.979 266.411 293.642 286.180 (7.462) 7 (3) 
2- Dış.sağ.fayda ve hizmetler 20.890 23.846 25.745 25.304 (441) 6 (2) 
3- Çeşitli giderler 15.314 20.822 16.345 15.745 (600) (24) (4) 
4- Vergi resim ve harçlar 924 663 960 931 (29) 40 (3) 
5- Amortisman ve tükenme 
payları 42.684 33.393 51.589 51.651 (62) 55 - 

Toplam 356.518 375.162 412.274 397.844 (14.430) 6 (4) 

Kuruluşun 2016 yılı işletme bütçesinde 375,2 milyon TL olarak belirlenen gider 
ödenekleri, yıl içinde yapılan revizeler ve aktarmalar sonucunda 37,1 milyon TL artış 
göstererek 412,3 milyon TL’ye yükseltilmiştir.  

Gerçekleşen toplam giderler ise 397,8 milyon TL olmuştur. 
Cari yıl giderlerinin; 18 milyon TL’si ilk madde ve malzeme, 286,2 milyon 

TL’si personel giderleri, 25,3 milyon TL’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 
15,7 milyon TL’si çeşitli giderler, 51,7 milyon TL’si amortisman ve tüketim payları, 
931 bin TL’si ise vergi, resim ve harçlar giderlerinden oluşmuştur. 

Giderler içerisinde en büyük pay personel giderlerine ait olup, toplam giderlerin  
%71,9’unu oluşturmaktadır. 286,2 milyon TL tutarındaki personel giderlerinin 
ayrıntısı, raporun “İdari Bünye” kısmında açıklanmıştır.  

İlk madde ve malzeme giderleri içinde en büyük pay akaryakıt ve yağ 
giderlerine aittir.  

 

 
 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri önceki döneme göre % 21 
oranında artış göstererek 25,3 milyon TL’ye yükselmiştir. Sözkonusu gider grubunda 
son iki yıldır benzer oranda artış olmaktadır. 

15,7 milyon TL tutarındaki, çeşitli giderlerin ayrıntısı önceki yıl değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 9- Çeşitli giderler 
 

Çeşitli giderler 
 

2015  2016  Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

- Sigorta giderleri 4.053 4.466 413 
- Kira giderleri 5.891 6.349 458 
- Temsil ve ağırlama giderleri 25 61 36 
- Diğer sosyal giderler 134 142 8 
- Eğitim, kültür ve yayın gideri 389 1.115 726 
- Yolluklar ve seyahat giderleri 2.333 2.401 68 
- Mahkeme ve noter giderleri 1.430 277 (1.153) 
- Diğer çeşitli giderler 1.059 934 (125) 

Genel toplam 15.314 15.745 431 

Kuruluşun çeşitli gider grubunda yer alan giderleri geçen yıla göre 431 bin TL 
artarak 15,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Çeşitli giderler içinde en yüksek 
harcamayı % 40,3 oranında 6,3 milyon TL ile kira giderleri oluşturmuştur. Bu gider 
çeşidini  % 28,4 oranında 4,5 milyon TL ile sigorta giderleri ve % 15,2 oranında 2,4 
milyon TL ile yolluk ve seyahat giderleri izlemiştir. 

Kira giderleri önceki yıla göre %7,8 oranında artmıştır. Kuruluş faaliyetlerinin 
sürdürüldüğü bina, aylık 110.000 Euro + KDV olmak üzere kiralama yoluyla elde 
edilmiştir. Söz konusu binanın kira bedeli avro cinsinden olup, kuruluşu kur riski ile 
de karşı karşıya bırakmaktadır. Diğer yandan sözkonusu bina daha önce öğrenci yurdu 
olarak kullanılmış bir bina olup Kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi açısından da 
uygun değildir. 

Diğer yandan, Üsküdar İlçesi, Hayrettin Çavuş Mahallesi, Beygirciler Sokak 32 
pafta 256 ada, 73 parselde kayıtlı 2.307,75 m2 yüzölçümlü, üzerinde eski Üsküdar 
Vergi Dairesi bulunan gayrimenkul, Genel Müdürlük hizmet binası yapımı amacıyla 
08.07.2015 tarihinde, 23.077.500 TL bedelle Hazine’den satın alınmıştır. Altında 
otopark ve deposu bulunan yedi dükkanlı üç katlı bahçeli kargir bina vasfındaki yerin 
bedeli 23.06.2015 tarihinde ödenmiş, 08.07.2015 tarihinde ise tapu işlemlerinin 
yapıldığı görülmüştür. 

 Kuruluş tarafından hizmet binası yapımına hemen başlanmamış olmasından 
dolayı, boş durumdaki eski bina, çevre için risk oluşturmuş ve Üsküdar Belediyesi 
tarafından yıkılmıştır. Arsanın, Kuruluş faaliyetleri ile uyumlu olmadığı gerekçesi ile 
genel müdürlük hizmet binası yapımından vazgeçilmiş ve aradan geçen 2 yıllık süreye 
rağmen genel müdürlük hizmet binası inşasına başlanılmamıştır. 26.07.2017 tarihinde, 
yerinde yapılan incelemede arsanın, üçüncü şahıslar tarafından işgal edilerek otopark 
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olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Üsküdar’daki arsa ile ilgili konunun ayrıntısı 
Kuruluşun 2015 Yılı Raporunun “Yatırımlar” kısmında ayrıntılı olarak izah edilmiştir. 

Genel Müdürlük binası yapılması amacıyla 08.07.2015 tarihinde 23.077.500 TL 
bedelle alınan ve inşaat işlemleri başlamadığı için üçüncü şahıslar tarafından işgal 
edilerek otopark olarak kullanılmakta olan Üsküdar’daki arsa üzerindeki işgallerin 
ivedilikle önlenmesi önerilir. 

Diğer yandan Beylerbeyi Eğitim Komutanlığı sahasında bulunana 708 ada, 2-3 
parsel, 1333 ada ve 10 parsel nolu taşınmazın Kuruluşa genel müdürlük hizmet binası 
olarak tahsisi için çalışmalara başlanıldığı, tahsis talebiyle ilgili olarak Milli Savunma 
Bakanlığının 13.10.2016 tarihli cevabi yazısında, talep edilen binanın halen Deniz 
Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca askeri amaçla kullanıldığı bildirilmiştir.  

  Kuruluş bir yandan yüksek tutarlarda aylık kira bedeli ödemekte, diğer 
yandan, genel müdürlük hizmet binası yapımı için 23.077.500 TL bedelle satın almış 
olduğu gayrimenkule 2 yılı geçkin süreye rağmen henüz hizmet binası yapım 
çalışmalarına başlamadığı, bunun yanında, Beylerbeyi civarındaki başka bir yerin 
alınması için girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Kuruluşun genel müdürlük 
hizmet binası ile ilgili çalışmalarına biran önce karar vermesi gerekmektedir. 

Kuruluşun kira süresinin 1 Eylül 2017 de dolacağı da görülmüştür.  
Kuruluşun Genel Müdürlük hizmet binası ile ilgili olarak; 
- Mevcut kullanılan binanın yıllık kira giderinin 6,3 milyon TL tutarına 

ulaşması yanında, sözleşme gereği belirlenen aylık kira bedelinin Euro cinsinden 
olması nedeniyle Kuruluşun kur riskine maruz kaldığı,  

- Sözkonusu binanın daha önce öğrenci yurdu olarak inşaa edildiğinden Kuruluş 
ihtiyacını tam olarak karşılamadığı,  

- Genel Müdürlük hizmet binası yapımı amacıyla 08.07.2015 tarihinde 
23.077.500 TL bedelle Üsküdar’da almış olduğu gayrimenkulün aradan geçen 2 yıllık 
süreye rağmen henüz amacına uygun inşaat faaliyetlerine başlanılmaması yanında söz 
konusu arsanın üçüncü kişiler tarafından işgal edilerek otopark olarak kullanıldığının 
tespit edildiği, 

- Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle Beylerbeyinde Genel Müdürlük 
hizmet binası olarak kullanılmak üzere başka bir yer edinilmesi çalışmalarına 
başlanmış olduğu görüldüğünden,  

Yüksek tutarlara ulaşan kira giderlerinden tasarruf sağlamak ve Kuruluşun 
genel müdürlük bina sorununun giderilmesi amacıyla biran önce karar verilerek, 
gereğinin yapılması önerilir.  

D-Tedarik işleri: 
Kuruluşun tedarik işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, diğer kamu ihale mevzuatı ve KEGM Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmektedir. 
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olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Üsküdar’daki arsa ile ilgili konunun ayrıntısı 
Kuruluşun 2015 Yılı Raporunun “Yatırımlar” kısmında ayrıntılı olarak izah edilmiştir. 

Genel Müdürlük binası yapılması amacıyla 08.07.2015 tarihinde 23.077.500 TL 
bedelle alınan ve inşaat işlemleri başlamadığı için üçüncü şahıslar tarafından işgal 
edilerek otopark olarak kullanılmakta olan Üsküdar’daki arsa üzerindeki işgallerin 
ivedilikle önlenmesi önerilir. 

Diğer yandan Beylerbeyi Eğitim Komutanlığı sahasında bulunana 708 ada, 2-3 
parsel, 1333 ada ve 10 parsel nolu taşınmazın Kuruluşa genel müdürlük hizmet binası 
olarak tahsisi için çalışmalara başlanıldığı, tahsis talebiyle ilgili olarak Milli Savunma 
Bakanlığının 13.10.2016 tarihli cevabi yazısında, talep edilen binanın halen Deniz 
Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca askeri amaçla kullanıldığı bildirilmiştir.  

  Kuruluş bir yandan yüksek tutarlarda aylık kira bedeli ödemekte, diğer 
yandan, genel müdürlük hizmet binası yapımı için 23.077.500 TL bedelle satın almış 
olduğu gayrimenkule 2 yılı geçkin süreye rağmen henüz hizmet binası yapım 
çalışmalarına başlamadığı, bunun yanında, Beylerbeyi civarındaki başka bir yerin 
alınması için girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Kuruluşun genel müdürlük 
hizmet binası ile ilgili çalışmalarına biran önce karar vermesi gerekmektedir. 

Kuruluşun kira süresinin 1 Eylül 2017 de dolacağı da görülmüştür.  
Kuruluşun Genel Müdürlük hizmet binası ile ilgili olarak; 
- Mevcut kullanılan binanın yıllık kira giderinin 6,3 milyon TL tutarına 

ulaşması yanında, sözleşme gereği belirlenen aylık kira bedelinin Euro cinsinden 
olması nedeniyle Kuruluşun kur riskine maruz kaldığı,  

- Sözkonusu binanın daha önce öğrenci yurdu olarak inşaa edildiğinden Kuruluş 
ihtiyacını tam olarak karşılamadığı,  

- Genel Müdürlük hizmet binası yapımı amacıyla 08.07.2015 tarihinde 
23.077.500 TL bedelle Üsküdar’da almış olduğu gayrimenkulün aradan geçen 2 yıllık 
süreye rağmen henüz amacına uygun inşaat faaliyetlerine başlanılmaması yanında söz 
konusu arsanın üçüncü kişiler tarafından işgal edilerek otopark olarak kullanıldığının 
tespit edildiği, 

- Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle Beylerbeyinde Genel Müdürlük 
hizmet binası olarak kullanılmak üzere başka bir yer edinilmesi çalışmalarına 
başlanmış olduğu görüldüğünden,  

Yüksek tutarlara ulaşan kira giderlerinden tasarruf sağlamak ve Kuruluşun 
genel müdürlük bina sorununun giderilmesi amacıyla biran önce karar verilerek, 
gereğinin yapılması önerilir.  

D-Tedarik işleri: 
Kuruluşun tedarik işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu, diğer kamu ihale mevzuatı ve KEGM Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmektedir. 

 

 
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesiyle, aynı Kanunun 2 nci 
madde (b) ve (d) bentlerinde belirtilen kuruluşların ana faaliyetine ait ihtiyaçlarının 
temini için yapacakları sözleşme bedeli (2016 yılı için 8.168.201 TL) aşmayan mal ve 
hizmet alımlarını istisna kapsamına almış ve anılan madde kapsamındaki mal ve 
hizmetlerin ilgili kuruluşların talebi üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından 
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. KEGM’ de, anılan Kanunun 2 nci maddesi (b) 
bendinde sayılan kuruluşlar içinde bulunduğundan, ana faaliyetleri ile ilgili mal ve 
hizmet alımları Kanunun öngördüğü esaslar dâhilinde istisna kapsamında tutulmuştur. 
Bu çerçevede, KEGM Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. 

2016 yılında, söz konusu 3/g maddesi kapsamında doğrudan mal ve hizmet 
üretimine veya ana faaliyetlere yönelik ihtiyaçların temini için kamu ihale mevzuatı 
çerçevesinde belirlenmiş alım limiti 8,2 milyon TL olup istisna kapsamındaki 
alımlarda bu tutar esas alınmıştır. 

1- Alımlar: 

a) İlk madde, malzeme ve emtia alımları: 
Kuruluşun 2016 yılı mal alımları, program ve geçen yıl sonuçları ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 10- İlk madde ve malzeme alımları 

  

2015 2016 
Gerçekleşen Program Ödeneği 

Gerçekleşen 
İlk 

duruma 
göre 

sapma   Tutar İlk durum Son 
durum 

  Ödenek   Ödenek   Tutar 
Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % 

1.İlk madde ve malzeme (İç)                   
-Kömürler   -   5  5   4 (20) 
-Akaryakıtlar   18.917   22.512  15.701   13.287 (41) 
-Diğer yakıtlar   -   37  35   6 (84) 
-Yağlar   411   1.051  1.051   381 (64) 
-Boyalar   288   295  288   165 (44) 
-Ağaç, madeni ve toprak mlz.   78   31  137   195 529 
-Yiyecek, içecek, giyim   966   3.089  3.089   296 (90) 
-Muayene,tahlil ve tedavi mlz.   12   22  13   12 (45) 
-Kırtasiye, basılı kağıt   237   179  241   369 106 
-Küçük alet, takım, teçhizat   138   173  196   109 (37) 
- Diğer çeşitli malzeme       2.553  2.620   925 (64) 

Toplam (1)   21.047   29.952  23.376   15.749 (47) 
2-Yedekler                   
 İç:                   
-Yedekler   2.303   2.379  2.922  2.549 7 
Dış:             
-Yedekler   661   785  785  700 (11) 

Toplam (2)   2.964   3.164  3.707  3.249 3 
İç alımlar toplamı   23.350   32.331  26.298  18.298 (43) 

Dış alımlar toplamı   661   785  785  700 (11) 
Genel Toplam   24.011   33.116  27.083  18.998 (43) 

Verilen Sipariş Avansları                   

2016 yılı alım programıyla 33,1 milyon TL tutarında alım yapılması 
öngörülmüş, ancak dönem içinde değişikliğe gidilerek alım programı 27,1 milyon TL 
olarak revize edilmiştir. Alımlar 18,9 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup ilk duruma 
kıyasla % 43, son duruma göre de % 30 oranında noksan gerçekleşme söz konusudur. 

Alım harcamaları geçen yılla kıyaslandığında ise % 21 oranında daha az 
gerçekleşmenin olduğu görülmektedir. Alımların % 70 oranında ağırlıklı kısmını 
akaryakıt alımları oluşturmaktadır. Kuruluşun deniz araçlarında kullandığı akaryakıtlar 
ÖTV’den istisna tutulmuştur. Bu nedenle deniz araçları için ÖTV’siz ihale yapılmakta, 
depo ve jeneratörlerde kullanılan akaryakıt alımları için ise ÖTV’li ihale 
yapılmaktadır. Akaryakıt ihalelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden yine EPDK listesinde yer alan en büyük altı 
firmanın satış fiyatlarının ortalaması alınarak yaklaşık maliyet hesabı yapılmakta ve 
fiyat teklifi alınmaktadır. Ayrıca fiyat farkı kararnamesi de uygulanmaktadır. 

Kuruluş tarafından gerçekleştirilen yurt içi alımlara ilişkin ihale sayılarına 
aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 10- İlk madde ve malzeme alımları 

  

2015 2016 
Gerçekleşen Program Ödeneği 
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duruma 
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-Boyalar   288   295  288   165 (44) 
-Ağaç, madeni ve toprak mlz.   78   31  137   195 529 
-Yiyecek, içecek, giyim   966   3.089  3.089   296 (90) 
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- Diğer çeşitli malzeme       2.553  2.620   925 (64) 

Toplam (1)   21.047   29.952  23.376   15.749 (47) 
2-Yedekler                   
 İç:                   
-Yedekler   2.303   2.379  2.922  2.549 7 
Dış:             
-Yedekler   661   785  785  700 (11) 

Toplam (2)   2.964   3.164  3.707  3.249 3 
İç alımlar toplamı   23.350   32.331  26.298  18.298 (43) 

Dış alımlar toplamı   661   785  785  700 (11) 
Genel Toplam   24.011   33.116  27.083  18.998 (43) 

Verilen Sipariş Avansları                   

2016 yılı alım programıyla 33,1 milyon TL tutarında alım yapılması 
öngörülmüş, ancak dönem içinde değişikliğe gidilerek alım programı 27,1 milyon TL 
olarak revize edilmiştir. Alımlar 18,9 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup ilk duruma 
kıyasla % 43, son duruma göre de % 30 oranında noksan gerçekleşme söz konusudur. 

Alım harcamaları geçen yılla kıyaslandığında ise % 21 oranında daha az 
gerçekleşmenin olduğu görülmektedir. Alımların % 70 oranında ağırlıklı kısmını 
akaryakıt alımları oluşturmaktadır. Kuruluşun deniz araçlarında kullandığı akaryakıtlar 
ÖTV’den istisna tutulmuştur. Bu nedenle deniz araçları için ÖTV’siz ihale yapılmakta, 
depo ve jeneratörlerde kullanılan akaryakıt alımları için ise ÖTV’li ihale 
yapılmaktadır. Akaryakıt ihalelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden yine EPDK listesinde yer alan en büyük altı 
firmanın satış fiyatlarının ortalaması alınarak yaklaşık maliyet hesabı yapılmakta ve 
fiyat teklifi alınmaktadır. Ayrıca fiyat farkı kararnamesi de uygulanmaktadır. 

Kuruluş tarafından gerçekleştirilen yurt içi alımlara ilişkin ihale sayılarına 
aşağıda yer verilmiştir. 
 

 

 
 

Tablo 11- Yurt içi,yurt dışı ihaleler ve doğrudan temin 

İhale türü 

Yurtiçi alımlar Yurtdışı alımlar 
Toplam 

İhale 
sayısı 

İptal  
ihale 
sayısı 

İhale 
tutarı İhale 

sayısı 

İptal 
ihale 
sayısı 

İhale 
tutarı 

(Bin 
TL) 

(Bin 
TL) (Bin TL) 

K
am

u 
ih

al
e 

K
an

un
un

a 
gö

re
 

Mal 
Açık ihale 4 3 5.191    5.191 
Belli istekliler        
Pazarlık        

Hizmet 
Açık ihale 19 9 20.850    20.850 
Belli istekliler        
Pazarlık 10  1.643    1.643 

Yapım 
Açık ihale        
Belli istekliler        
Pazarlık        

Toplam 33 12 27.684    27.684 

K
EG

M
 y

ön
et

m
el

iğ
in

e 
gö

re
 

Mal 
Açık ihale        
Belli istekliler        
Pazarlık 4 1 1.453    1.453 

Hizmet 
Açık ihale 1 1      
Belli istekliler        
Pazarlık 3  2.346    2.346 

Yapım 
Açık ihale        
Belli istekliler        
Pazarlık        

Toplam 8 2 3.799    3.799 
             

 Toplam Açık ihale 4 3 26.041    26.041 
Toplam Belli istekliler        

Toplam Pazarlık 3  5.442    5.442 
             

İhale türlerine göre toplam 41 14 31.483    31.843 
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Doğrudan temin ile yapılan alımlar 

Yurtiçi alımlar Yurtdışı alımlar 
Toplam 

Alım 
sayısı 

İptal  
alım 

sayısı 

Alım 
tutarı Alım 

sayısı 

İptal  
alım 

sayısı 

Alım 
tutarı 

(Bin 
TL) 

(Bin 
TL) (Bin TL) 

47
34

e 
gö

re
 

Mal D.Temin 22/b-c               
  D.Temin 22/d 245 4 1.894    1.894 
  D.Temin 22/f        
Hizmet D.Temin 22/a-c        
  D.Temin 22/b        
  D.Temin 22/d        
Yapım D.Temin 22/d        

Toplam        

K
EG

M
 

yö
ne

tm
el

iğ
in

e 
gö

re
 Mal 

D.Temin 3/g-25d 246 6 5.140    5.140 
D.Temin 3/g-25f        
 D.Temin 25 60  759    759 

Hizmet 
D.Temin 3/g-25d        
D.Temin 3/g-25f        
         

  Yapım D.Temin 22/d        
Devlet Malzeme Ofisinden Alımlar 20  899    899 

Toplam 571 10 8.692    8.692 
Doğrudan temin Toplamı 571 10 8.692    8.692 

Satın alma işlemleri Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen Genel 
Müdürlük merkezinde; 2016 yılı içinde yurt içi mal ve hizmet alımları için yapılan 
ihale tutarı 31,5 milyon TL dir. Ayrıca Genel Müdürlük tarafından doğrudan temin 
yoluyla toplam 7,9 milyon TL alım gerçekleştirilmiştir.  

Önceki yıl raporlarında da belirtildiği üzere, tedarikin daha rekabetçi bir 
ortamda gerçekleştirilmesi için olabildiğince açık ihale ve diğer ihale yöntemlerinin 
kullanılması hususu üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır. 

4734 sayılı Kanun’da ihale usulleri belirlenmiş olup, doğrudan temin 
yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen 
durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu belirtilmiştir.  

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde, “Bu 
Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle 
teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” şeklinde 
tanımlanmıştır. Kanun tasarısında yer alan gerekçede ise "özellikle kağıt, kırtasiye, 
elektrik malzemeleri gibi küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük 
bakım onarım işlerinin yaptırılmasında kolaylık sağlamak üzere ihale yetkilisince 
görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin 
yöntemi benimsenmiştir" denilmek suretiyle maddenin düzenleniş nedeni 
açıklanmıştır. 

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan uygulama yönetmeliklerinde, 
uygulanacak ihale usulünün tespiti kapsamında açık ihale usulünün uygulanmasının 
imkansız olduğu durumlarda doğrudan temin usulüne başvurulabileceği belirtilmiştir. 

İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 ila 22 nci maddesi 
hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken 
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Doğrudan temin ile yapılan alımlar 
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K
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yoluyla toplam 7,9 milyon TL alım gerçekleştirilmiştir.  
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ortamda gerçekleştirilmesi için olabildiğince açık ihale ve diğer ihale yöntemlerinin 
kullanılması hususu üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır. 

4734 sayılı Kanun’da ihale usulleri belirlenmiş olup, doğrudan temin 
yönteminin bir ihale usulü olmadığı, sadece Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen 
durumlarda idarelerce kullanılabilecek bir satın alma yöntemi olduğu belirtilmiştir.  

Doğrudan temin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde, “Bu 
Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle 
teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul” şeklinde 
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elektrik malzemeleri gibi küçük ölçekli günlük ihtiyaçların karşılanması ile küçük 
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öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak alınacak malın türü, niteliği, uzmanlık ve ileri 
teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, 
Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ya 
da bir ihale şekli olmayan doğrudan temin yolu ile de alım yapılabilmektedir. Bu 
durumda doğrudan temin İdare tarafından istisnai durumlarda başvurulması gereken 
bu yöntem olup rutin hale getirilmemesi, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin 4734 
sayılı Kanunda belirlenen doğrudan temin parasal sınır değerlerini aşmayacak şekilde 
parçalara bölünmemesi gerekmektedir.  

Kuruluşun önceki dönemlerde doğrudan temin yöntemiyle yaptığı bir kısım mal 
alımları ile ilgili olarak, KEGM Teftiş Kurulu tarafından yapılan inceleme ve 
soruşturma sonucu başlatılan hukuki süreç ve bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yürütülen inceleme sonuçları takip 
edilerek gerekli işlemlerin yürütülmesi; mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin daha 
rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesi ve doğrudan temin yönteminin istisnai ve 
zorunlu hallerde uygulanması konusunda ünitelerin azami titizlik göstermelerinin 
sağlanması önerilir. 

Kuruluşun önceki dönemlerde mal alımı kapsamında temin ettiği ve çeşitli 
sorunların ortaya çıktığı bir diğer alım konusu da KEM 1 ve KEM 2 olarak tabir edilen 
iki adet bot alımına ilişkindir.  

2010 yılında temin edilen söz konusu botların, teknik şartnamede ön görülen bir 
kısım kriterleri karşılamadığının ortaya çıktığı, çeşitli arızaların meydana geldiği, çok 
az bir süreyle kullanılabildiği belirlenmiştir. Söz konusu KEM 1 ve KEM 2 botları, 
Kuruluş ile Orfi Teknik Denizcilik İç ve Dış Tic. San. Ltd. Ş.ti (pilot ortak) ve 
Akvaplast Plastik ve Denizcilik Sa. ve Tic. Ltd. Ş.ti iş ortaklığı arasında 07.04.2010 
tarihinde imzalanan mal alım sözleşmesi kapsamında toplam 1.070 bin Avro bedelle 
temin edilmiştir. Konu ile ayrıntılı bilgi “Sayıştay 2015 Yılı Raporunda” yer 
almaktadır. 

Kuruluş tarafından 2010 yılında mal alım sözleşmesi kapsamında toplam 
1.070.000 Avro bedelle temin edilen KEM 1 ve KEM 2 botlarının kullanıma 
alınmasından itibaren ortaya çıkan eksiklik ve arızaların yapılan tadilat ve onarımlara 
rağmen kalıcı olarak çözüme kavuşturulamaması, teknik sorunların kapsamlı bir 
tadilatla çözülmesi yoluyla ortaya çıkacak maliyetin yeniden inşa maliyetine yakın 
olacağı kanaatiyle, botlar iz bedelle TÜBİTAK’a devri yapılması suretiyle elden 
çıkarılmıştır. 

Yönetim Kurulunun 19.01.2016 tarih ve 5 sayılı karar ile, alınacak 2 adet 
Liman Römorkörü projesi ile ilgili olarak teknik şartnamenin 323. maddesinde yer 
alan hükmün, romörkörlerde kullanılması planlanan Yanmar 12AYM-WET 1140 kW 
ana makine üzerinde bulunan soğutma suyu kulelerinin makinaya akuple şekilde ve 
plate tipte olduğunu, üretici firma tarafından standart ürün olduğundan değişiklik 
yapılamaması nedeniyle makine soğutma sistemindeki kulerleri plate tipte olarak 
önerdiği ve sözleşmenin 33.2. maddesi gereğince değişiklik yapılması kabul edilmiştir. 
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Yine 24.02.2016 tarih ne 5 sayılı karar ile de aynı proje kapsamında, imzalanan 
sözleşmede boya için, moravia marka bildirilmişken daha sonra jotun marka boya 
kullanmayı talep etmiş ve bu talebi de uygun görülmüştür. 

İhale sürecinde teknik şartnamelerin tam olarak hazırlanamaması, sözkonusu 
olumsuz durumları ortaya çıkarmaktadır. Teknik şartnamelerin daha titizlikle 
hazırlanarak, sonraki süreçlerde şartname değişikliklerine yer verilmemesi önerilir.   

b) Hizmet alımları:  
Kuruluşun 2016 yılındaki hizmet alımları ödenek ve gerçekleşmeleri itibariyle 

aşağıda gösterilmiştir.  
    Tablo 12- Hizmet alımları 

Alımlar 

2015 
Gerçekleşen 

2016 

Program Gerçek 
leşen 

Ödeneğin  
İlk 

Durumuna 
Göre 

Sapma % 

Tutar  
Bin TL 

İlk 
Durum 

Son 
Durum 

Ödenek 
Bin TL 

Ödenek 
Bin TL 

Tutar  
Bin TL 

  1-Temizlik 2.422 3.100 3.100 2.157 (30) 
  2-Yemek 644 1.650 1.650 688 (58) 
  3-Taşıma 368 543 398 368 (32) 
  4-Kara Taşıt Kiraları 462 500 500 462 (8) 
  5-Bilgisayar Hizmetleri 260 45 113 113 150 
  6-Bakım ve Onarım 8.002 10.775 10.709 9.011 (16) 
  7-Gemi Kurtarma Yardım Gid. - 10 - - - 
  8-Dış Sigorta 4.053 4.350 4.471 4.466 3 
  9-Eğitim Kurs 192 750 759 759 1 
10-Yayın Tercüme 14 15 46 45 204 
11-Gemi Muayene(Loyd) Gid 251 335 334 319 (5) 

                             Toplam 16.667 22.073 22.080 18.389 (17) 

2016 yılı hizmet alım program ödeneği 22 milyon TL olarak öngörülmüş, ancak 
programda revize ihtiyacının ortaya çıkması sonucu toplam ödenek fazla 
değiştirilmeyerek yine 20 milyon TL olmuştur. 2016 yılı hizmet alımları programın ilk 
ve son durumuna göre % 17 oranında noksan olmak üzere toplam 18,4 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Hizmet alımlarında geçen yıla göre %10 oranında artış söz 
konusudur. 

2-Taşıma ve gümrükleme:   
Kuruluşun yurt dışı alımları sınırlı olup genellikle fener ve gemi yedek parça 

alımından oluşmakta, gümrük işlemleri kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt 
içinden satın alınan malzemelerin işletmeye taşınması yapılan satın alma sözleşmeleri 
uyarınca satın alınan firma tarafından gerçekleştirilmektedir.  

3-Stoklar:   
2016 yılı stok hareketi aşağıda gösterilmiştir. 
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Yine 24.02.2016 tarih ne 5 sayılı karar ile de aynı proje kapsamında, imzalanan 
sözleşmede boya için, moravia marka bildirilmişken daha sonra jotun marka boya 
kullanmayı talep etmiş ve bu talebi de uygun görülmüştür. 

İhale sürecinde teknik şartnamelerin tam olarak hazırlanamaması, sözkonusu 
olumsuz durumları ortaya çıkarmaktadır. Teknik şartnamelerin daha titizlikle 
hazırlanarak, sonraki süreçlerde şartname değişikliklerine yer verilmemesi önerilir.   

b) Hizmet alımları:  
Kuruluşun 2016 yılındaki hizmet alımları ödenek ve gerçekleşmeleri itibariyle 

aşağıda gösterilmiştir.  
    Tablo 12- Hizmet alımları 

Alımlar 

2015 
Gerçekleşen 

2016 

Program Gerçek 
leşen 

Ödeneğin  
İlk 

Durumuna 
Göre 

Sapma % 

Tutar  
Bin TL 

İlk 
Durum 

Son 
Durum 

Ödenek 
Bin TL 

Ödenek 
Bin TL 

Tutar  
Bin TL 

  1-Temizlik 2.422 3.100 3.100 2.157 (30) 
  2-Yemek 644 1.650 1.650 688 (58) 
  3-Taşıma 368 543 398 368 (32) 
  4-Kara Taşıt Kiraları 462 500 500 462 (8) 
  5-Bilgisayar Hizmetleri 260 45 113 113 150 
  6-Bakım ve Onarım 8.002 10.775 10.709 9.011 (16) 
  7-Gemi Kurtarma Yardım Gid. - 10 - - - 
  8-Dış Sigorta 4.053 4.350 4.471 4.466 3 
  9-Eğitim Kurs 192 750 759 759 1 
10-Yayın Tercüme 14 15 46 45 204 
11-Gemi Muayene(Loyd) Gid 251 335 334 319 (5) 

                             Toplam 16.667 22.073 22.080 18.389 (17) 

2016 yılı hizmet alım program ödeneği 22 milyon TL olarak öngörülmüş, ancak 
programda revize ihtiyacının ortaya çıkması sonucu toplam ödenek fazla 
değiştirilmeyerek yine 20 milyon TL olmuştur. 2016 yılı hizmet alımları programın ilk 
ve son durumuna göre % 17 oranında noksan olmak üzere toplam 18,4 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Hizmet alımlarında geçen yıla göre %10 oranında artış söz 
konusudur. 

2-Taşıma ve gümrükleme:   
Kuruluşun yurt dışı alımları sınırlı olup genellikle fener ve gemi yedek parça 

alımından oluşmakta, gümrük işlemleri kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Yurt 
içinden satın alınan malzemelerin işletmeye taşınması yapılan satın alma sözleşmeleri 
uyarınca satın alınan firma tarafından gerçekleştirilmektedir.  

3-Stoklar:   
2016 yılı stok hareketi aşağıda gösterilmiştir.   
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Kuruluş stokları önceki döneme göre % 74 oranında artışla 6 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Stok artışının temel nedeni, verilen sipariş avanslarındaki artıştır. 

Şirketin mevcut stok kontrol ve malzeme yönetim sisteminin daha etkin hale 
getirilmesine yönelik olarak bilişim teknolojisi çerçevesinde yürütülen çalışmaların 
tamamlanması önem arz etmektedir.  

E – Üretim ve maliyetler: 

1 – Üretim: 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı, denizlerimiz ve karasularımızda 

seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, 
belirlenen sahada tekel şeklinde olmak üzere tüm denizlerde su aracı ve/veya diğer 
eşyaya verilen kurtarma ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak, tekel alanı içerisinde can 
kurtarma (tahlisiye) hizmetlerini yapmak, seyir emniyetini arttırmaya yönelik 
hizmetler ile bu amaçlara ilişkin her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek, denetlemek ve bunların bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak 
olup faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.  

a)Türkiye kıyılarında seyir emniyeti ve güvenliğine ilişkin kurulmuş ve 
kurulacak sistem ve tesisleri, fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini 
ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak ve 
tekel şeklinde işletmek.  

b)Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile 
Ege Denizinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere 
Bababurnu ile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve 
bu iki sınır arasındaki İstanbul, Çanakkale Boğazları ve Marmara denizinde; kurulmuş 
ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde 
işletmek, harp ve yardımcı gemiler hariç tehlikeye uğrayan 300 Rüsum (Net) 
tonilatodan yukarı su aracı ve diğer eşyanın kurtarma işlerini tekel şeklinde olmak 
üzere bütün denizlerde kurtarma, çeki (cer) ve römorkaj işlerini yapmak. 

c)İşletmecilik esasları çerçevesinde kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, batık 
çıkarma, balıkadam, seyir emniyetine yönelik deniz dibi tarama/derinleştirme, arama 
hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü yatırımları yapmak, bakım, onarım, yenileme ve 
donatımlarını sağlamak.  

d)Türk boğazlarında tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve 
karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak, 
kurulmuş bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini, ilgili 
bakanlık adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bu 
amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride kurulacak gemi trafik 
hizmetleri sistemlerini Bakanlık adına kurma, kurdurma, işletme, işlettirme, kontrol 
etme, denetleme ve belgelendirme hizmetlerini yapmak.  

e)Denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyeti ve güvenliğine yönelik 
sahil telsiz istasyonlarını kurmak ve işletmek, bu sahil telsiz istasyonları üzerinden 
seyir güvenliği haberleşmesi dahil deniz haberleşme hizmetlerini vermek, her çeşit 
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Kuruluş stokları önceki döneme göre % 74 oranında artışla 6 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. Stok artışının temel nedeni, verilen sipariş avanslarındaki artıştır. 

Şirketin mevcut stok kontrol ve malzeme yönetim sisteminin daha etkin hale 
getirilmesine yönelik olarak bilişim teknolojisi çerçevesinde yürütülen çalışmaların 
tamamlanması önem arz etmektedir.  

E – Üretim ve maliyetler: 

1 – Üretim: 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı, denizlerimiz ve karasularımızda 

seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, 
belirlenen sahada tekel şeklinde olmak üzere tüm denizlerde su aracı ve/veya diğer 
eşyaya verilen kurtarma ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak, tekel alanı içerisinde can 
kurtarma (tahlisiye) hizmetlerini yapmak, seyir emniyetini arttırmaya yönelik 
hizmetler ile bu amaçlara ilişkin her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek, denetlemek ve bunların bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını sağlamak 
olup faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.  

a)Türkiye kıyılarında seyir emniyeti ve güvenliğine ilişkin kurulmuş ve 
kurulacak sistem ve tesisleri, fenerleri, radyo farları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini 
ve benzeri seyir emniyeti ile ilgili her türlü cihaz ve tesisleri kurmak, kurdurmak ve 
tekel şeklinde işletmek.  

b)Karadeniz’de Şile Feneri ile Karaburun Feneri arasındaki Türk karasuları ile 
Ege Denizinde, Bozcaada ve Gökçeada (İmroz) sahilleri de dahil olmak üzere 
Bababurnu ile Saroz Körfezinde Kemikli mevkii arasında kalan Türk karasularında ve 
bu iki sınır arasındaki İstanbul, Çanakkale Boğazları ve Marmara denizinde; kurulmuş 
ve kurulacak olan can kurtarma (deniz-kara tahlisiye) istasyonlarını tekel şeklinde 
işletmek, harp ve yardımcı gemiler hariç tehlikeye uğrayan 300 Rüsum (Net) 
tonilatodan yukarı su aracı ve diğer eşyanın kurtarma işlerini tekel şeklinde olmak 
üzere bütün denizlerde kurtarma, çeki (cer) ve römorkaj işlerini yapmak. 

c)İşletmecilik esasları çerçevesinde kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, batık 
çıkarma, balıkadam, seyir emniyetine yönelik deniz dibi tarama/derinleştirme, arama 
hizmetleri ve bunlara ilişkin her türlü yatırımları yapmak, bakım, onarım, yenileme ve 
donatımlarını sağlamak.  

d)Türk boğazlarında tekel şeklinde olmak üzere, denizlerimizde ve 
karasularımızda seyir emniyetine yönelik Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kurmak, 
kurulmuş bulunan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemini, ilgili 
bakanlık adına işletmek, bu sistemin hizmetle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bu 
amaca yönelik gerekli yatırımları yapmak, gerektiğinde ileride kurulacak gemi trafik 
hizmetleri sistemlerini Bakanlık adına kurma, kurdurma, işletme, işlettirme, kontrol 
etme, denetleme ve belgelendirme hizmetlerini yapmak.  

e)Denizlerimizde ve karasularımızda seyir emniyeti ve güvenliğine yönelik 
sahil telsiz istasyonlarını kurmak ve işletmek, bu sahil telsiz istasyonları üzerinden 
seyir güvenliği haberleşmesi dahil deniz haberleşme hizmetlerini vermek, her çeşit 

 

 
 

deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistemlerini kurmak, kurdurmak, kullanma 
izinlerini vermek, ruhsatlandırmak, deniz bandı telsiz haberleşme ve seyrüsefer 
cihazlarına çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemlerini yapmak, amatör telsizcilik 
sınavını yapmak ve Amatör Telsizcilik Belgesi vermek, Otomatik Tanımlama Sistemi, 
dGPS, LRIT ve benzeri sistemlerle ilgili her türlü üst yapı yatırım projelerini yapmak 
ve tekel şeklinde işletmek.  

f)Amaç ve faaliyet konularında yer alan hizmetler yerine getirilirken, tekel 
alanında ve tüm Türkiye kıyılarında ihtiyaç duyacağı her türlü hava, deniz, kara 
vasıtaları ile araç gereçleri temin etmek, bakım, onarım, yenileme ve donatımlarını 
sağlamak.  

g)Yapılan hizmetlere karşılık; fener, tahlisiye, deniz haberleşmesi, kılavuzluk, 
römorkörcülük, palamar, balıkadam gibi tarifeye dayalı hizmet ücretlerinin tahakkuk 
ve tahsilini yapmak gemi kurtarma ve diğer hizmetlerle ilgili ücretleri tahsil etmek.  

h)Amaç ve faaliyet alanlarında yerli ve yabancı ortaklıklara katılmak, yeni 
ortaklıklar kurmak veya kaldırmak, yurt içinde ve yurt dışında şube, istasyon ve sair 
tesisler açmak, her türlü anlaşmaları yapmak, ipotek tesis ve terkin etmek, her türlü 
taşıt, taşınır ve taşınmaz mal ile hizmet kiralamak.  

ı)Verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi ve 
tanıtılması için kaynaklar sağlamak ve artırmak.  

i)Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler kurmak veya kaldırmak, bunlarla 
ilgili gerekli işlemlerde bulunmak, bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleriyle fiyat 
tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve denizcilik politikalarına uyumunu sağlamak.  

j)Faaliyet amaçlarıyla ilgili her türlü eğitim konularında ve ihtisas alanlarında 
dünya standartlarına uygun personel yetiştirilmesine yönelik tedbirleri almak, eğitim 
tesisleri kurmak, kurdurmak ve tesisleri işletmek veya işlettirmek, danışmanlık hizmeti 
vermek, gerektiğinde yurt içi veya yurtdışından bu amaçlar doğrultusunda danışmanlık 
hizmeti almak.  

k)İlgili Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.  
Kuruluşun yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konuları kapsamında 2016 

yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ana bölümler halinde aşağıda incelenerek 
değerlendirilmiştir. 

a-Seyir Yardımcıları          
Deniz taşımacılığının önemini koruması, Akdeniz çanağındaki deniz turizminin 

sürekli bir gelişme göstermesi, Ege kıyılarının dünya yatçılığının ilgi odağı olması ve 
özellikle Karadeniz’de olmak üzere denizlerimizde balıkçılık faaliyetlerinde son 
yıllarda artış görülmesi deniz taşıtlarının seyir emniyetine yardımcı olan deniz 
sinyallerinin önemini gün geçtikçe artırmaktadır.  Ülkelerin denizciliğe verdikleri 
önemin en önemli göstergelerinden biri kıyılardaki seyir yardımcılarının nitelik ve 
niceliği olup, gelişen teknoloji sayesinde denizcilere sesli ve ışıklı uyarıyla birlikte 
elektronik olarak da uyarı gönderilmesi mümkün hale gelmiştir. 
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Türk denizlerinde seyreden, boğazlardan transit veya serbest geçen, limanlara 
giriş çıkış yapan her tonajdaki Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir emniyetine 
yardımcı olmak üzere kurulmuş olan deniz sinyalleri 24 saat kesintisiz çalışmaktadır. 

Seyir yardımcılarının bölgelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo 14- Seyir yardımcıları ve yardımcı tesislerin bölgelere göre dağılımı 
 

Karadeniz  
  

İstanbul  
Boğazı  

Marmara  
Denizi  

Çanakkale  
Boğazı  

Ege 
Denizi 

Akdeniz  
  

Toplam  
Adet  

Seyir 
Yardımcıları 

 
Fenerler 114 41 67 31 115 96 474 
Güneş Enerjili 
Işıklı Şamandıra  8 17 19 5 36 16 101 
İşaret 
Şamandıraları  - 1 1 - 5 - 7 
Alamet   - - - - 1 1 2 
Yardımcı Tesisler       
Sis Düdükleri  6 3 1 1 - - 11 
Racon  1 4 3 4 4 2 18 
AIS-AtoN 98 8 68 8 123 85 390 

2016 yılında toplam 474 adet fener, 118 adet ışıklı-ışıksız şamandıra ve 2 adet 
alamet olmak üzere 589 seyir yardımcısı bulunmaktadır. Yardımcı tesisler ise; 11 adet 
sis düdüğü, 18 adet RACON (radar bıkın) ve 390 adet AIS-ATON (SOTAS) olmak 
üzere 419’adettir. 

Gemilere AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) donanımı konulmasının zorunlu 
hale gelmesiyle birlikte kıyıdaki fenerlerde kullanılmak üzere geliştirilen AIS-ATON 
cihazları ülke kıyılarındaki fenerlere de kurulmaya başlanmış olup, 2016 yılı sonu 
itibariyle toplam sayısı 390 adede ulaşmıştır.  

Kuruluş tarafından işletilen ve yukarıda sayıları belirtilmiş olan seyir 
yardımcılarının istenilen hizmet kalitesini sağlaması ve arızalanmaları halinde kısa 
sürede müdahale edilebilmesi amacıyla taşrada 10 adet Başteknisyenlik 
bulunmaktadır. 

Buna ilave olarak, seyir yardımcılarının uzaktan izlenmesi ve denetlenmesi 
amacıyla başlatılan projelerle seyir yardımcılarının önemli bir kısmı uzaktan izleme 
sistemi ile donatılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle toplam 584 adet seyir yardımcısının 
390 adedi uzaktan izleme sistemi ile izlenmektedir. 

Uluslararası Fener İdareleri Birliği (IALA) üyesi olan Kuruluş, bu hizmetine 
ilişkin TSE ISO 9001:2008 Kalite Belgesine sahip olmasının yanında İlgili Bakanlıkça 
yürürlüğe konulan, “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında özel ve kamuya ait kıyı tesislerinin seyir 
yardımcıları açısından incelenip uygunluk verilmesiyle de görevlendirilmiştir. 2016 
yılında 9 işletmeye 27 adet seyir yardımcısı kurma izni verilmiştir. 

Kıyılardaki seyir yardımcılarının durumu, yeterlilikleri ve sürekli hizmette 
tutulması o ülkede denizciliğe verilen önemin en temel göstergelerinden biri olarak 
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kabul edilmektedir. Bunun yanında, taraf olunan 1974 SOLAS Sözleşme hükümlerine 
göre gerekli yerlere seyir yardımcılarının tesis edilmesi sorumluluğunun üstlenilmiş 
olması ve bunların gelişen teknolojiye uygun hale getirilmesi önem taşımaktadır.  
Yürürlükteki mevzuat gereğince sunulan bu hizmetin bedeli belli bir tonajın üstündeki 
gemi donatanları tarafından ödeniyor olması Kuruluşa önemli bir kaynak sağlamasına 
karşılık, fenerlerin gerektiği şekilde bakım ve işletmesi yapılamaması sonucu meydana 
gelen ve petrol kirliliği ile sonuçlanan gemi kazalarında gemi donatanının 
sorumluluğunu ortadan kaldırabilmektedir.  

Seyir yardımcıları arasında şamandıralar önemli bir yer tutmaktadır. Ülke 
sularında seyir emniyetinin sağlanması amacıyla kurulmuş olan 97 adet çelik 
şamandıra bulunmaktadır. Bu şamandıraların çapları 1,20 – 3,00 metre arasındadır. 

Halen kullanılmakta olan şamandıraların kullanım ömrü 10 yılı geçmiş, ağır 
çelik saç şamandıralardır. Tüm dünyada çelik yerine yaygın olarak PE (Polietilen) 
şamandıralar kullanılmaktadır. 

Mevcut çelik şamandıralarla ilgili olarak;  
-Toplam ağırlığı 9-11 ton arasında olan çelik şamandıraların, PE şamandıra 

kullanıldığında ağırlıklarının 3-4 tona düşmesi, elleçleme kolaylığı, 
-Şamandıra gemisinin periyodik hareket edemiyor olması nedeniyle çelik 

şamandıralar da 5 yıllık periyodik bakımı gerçekleştiremiyor olması,  
-PE şamandıraların bakım/boya gerektirmiyor olması, kolay bakım süreci 

olması, kolay onarılabiliyor olması, 
gibi nedenlerle, mevcut yüzer seyir yardımcılarının, çelik şamandıraların 

gözden geçirilerek modernleştirilmesi ve dünyada gelinen en son teknolojinin 
kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu konuda çalışmalar 
yürütülmekte olup 2015 E0200030 yüzer seyir yardımcılarının modernizasyonu  
yatırım programına dahil edilmiştir. Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle ise alım 
sürecinin başlamakta olduğu görülmüştür. 

2016 yılında Türk Boğazlarından geçen ve limanlara uğrayan, dolayısıyla fener 
ücreti tahsis edilen gemi adet ve tonajları önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 
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                    Tablo 15- Türk boğazlarındaki sefer sayıları 

Sefer durumu 2015 2016 
Adet Bin net ton Adet Bin net ton 

Üretim :     
Türk gemileri 1.485 6.906 1.475 6.887 
Yabancı gemiler 19.325 202.190 20.307 205.446 

Toplam 20.810 209.096 21.782 212.333 
İstanbul Boğazı:     
Türk gemileri 7.733 13.945 6.912 13.943 
Yabancı gemiler 18.198 85.562 15.305 82.001 

Toplam 25.931 99.507 22.217 95.944 
Çanakkale Boğazı:     
Türk gemileri 7.065 28.328 7.217 29.560 
Yabancı gemiler 16.644 170.067 16.228 155.741 

Toplam 23.709 198.395 23.445 185.301 
Boğazlar Toplam 49.640 297.902 45.662 281.245 
Limanlar:     
Türk gemileri 39.088 97.459 44.681 121.132 
Yabancı gemiler 56.987 500.402 68.537 591.561 

Toplam 96.075 597.861 113.218 712.693 
Genel Toplam:     
Türk Gemileri 55.371 146.638 60.285 171.522 
Yabancı gemiler 111.154 958.221 120.377 1.034.749 

Toplam 166.525 1.104.859 180.662 1.206.271 

Türk boğazlarından fener ücretine tabi transit geçen gemi sayısı önceki döneme 
göre 971 adet artışla 21.782’ye yükselmiştir. 

Fener ücretine tabi gemi geçiş sayısındaki artış ve azalışlar gerek dünyadaki, 
gerekse Türkiye’deki ekonomik ve siyasi etkilere doğrudan bağlı bulunmaktadır. Bu 
açıdan Kuruluşun bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmamaktadır. 
Bununla birlikte, bu amaçla tahsil edilen ücretlerin düzeyi deniz turizmi ve 
taşımacılığının desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. 

b-Gemi Trafik Hizmetleri  
2016 yılında transit gemiler hariç, İstanbul Boğazından 22.217, Çanakkale 

Boğazı’ndan 23.445 olmak üzere toplam 45.662 gemi geçiş yapmıştır. Transit geçen 
gemi sayısı ise geçen yıl 20.810 iken, bu yıl 21.782 olarak gerçekleşmiştir. 

Böylece boğazlardan transit ve serbest geçen gemiler ile limanlara giriş-çıkış 
yapan gemilerin toplam sayısı 180.662 olarak gerçekleşmiştir. Bunun 60.285’i Türk 
gemileri, 120.377’si yabancı gemilerdir. 

Dünyada değişen ticaret hacmine bağlı olarak son yıllarda geçen gemi sayısında 
farklılıklar olmasına karşılık, her iki Boğaz’dan da geçen gemi sayısının yılda yaklaşık 
50 bin adet olduğu, dolayısıyla her 10 dakikada bir gemi geçişi yapıldığı, buna 
İstanbul’da günde yaklaşık 2.000-2.500 adet, Çanakkale’de ise günde 250-300 adet 
yerel deniz trafiği eklendiğinde, Türk Boğazlarındaki deniz trafiğinin oldukça yoğun 
olduğu görülmektedir. 
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Bu değerler dikkate alındığında Türk Boğazlarında deniz trafiğinin 
düzenlenmesine yönelik özel önlemlerin alınması ve geçiş yapan gemilerin uyacağı 
kuralların ayrıntılı olarak belirlenmesi zorunlu hale gelmektedir. Ancak öncelikle, 
uygulanacak kuralların belirlenmesinde ve alınacak önlemlerde 20.07.1936 tarihli 
Montrö Sözleşmesi’ne uyma zorunluluğu bulunmaktadır.  

Yılda yaklaşık 4.700 geminin geçtiği bir dönemde imzalanmış olan bu 
Sözleşmenin 2 nci Maddesinde belirtilen; “barış zamanında ticaret gemileri, gündüz ve 
gece, bayrak ve yük ne olursa olsun hiçbir işlem olmaksızın, Boğazlardan geçiş ve 
gidiş-geliş tam özgürlüğünden yararlanacaklardır” hükmü bu düzenlemelerin esasını 
oluşturmaktadır. 

Günümüzde bu serbesti çevre, sağlık ve can güvenliği unsurlarıyla bütünleşik 
olarak zararsız geçiş hakkı olarak yorumlanmasına karşılık, söz konusu geçişlerde 
güvenliğin nasıl sağlanacağı ve çevrenin nasıl korunacağına ilişkin herhangi bir 
hükmün bulunmaması konuyla ilgili alınabilecek önlemlerin belirlenmesinde 
tereddütlere neden olmaktadır. Ayrıca, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’ndeki transit geçiş rejiminde herhangi bir şart bulunmamasına rağmen 
Türk Boğazlarından geçişte Montrö Sözleşmesi sayesinde çok daha geniş hakların 
kullanılabilmesi özel bir ayrıcalık oluşturmaktadır. 

Dünyada deniz trafiğine açık 264 boğaz arasında Malacca Boğazı’ndan sonra en 
fazla deniz trafiğine sahip Türk Boğazlarında geçişlerle daha fazla seyir emniyetinin 
sağlanmasıyla ilgili bilinen ilk düzenleme 1934 yılında uygulamaya konulan sol seyir 
rejimidir. Bu uygulama özellikle İstanbul Boğazı’nda kuzeye seyreden gemilere 
Rumeli kıyısına yakın olmanın en az iki burun ilerisini görme olanağı sağladığı için 
tercih edilmiş, ancak iki yerde çapraz geçiş söz konusu olduğundan, artan gemi trafiği 
nedeniyle kaza riski de artmıştır. 

Dünyanın en önemli deniz geçitlerinden biri durumundaki Türk Boğazları; 
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan oluşmakta olup toplam 
uzunluğu 164 deniz milidir. Bu geçidin gerek trafik yoğunluğu, gerekse seyir 
güçlükleri açısından en kritik bölümü ise İstanbul Boğazı’dır. Karadeniz ile Marmara 
Denizi arasında seviye farkının olması, altlı üstlü iki tabakalı akıntı sistemiyle anafor 
ve orkoz akıntılarının bulunması, oldukça değişken hava koşullarının oluşması ve 
gemilerin geçişte 80 dereceye varan en az 12 kez rota değiştirmek zorunda olması 
nedeniyle coğrafi açıdan dünyanın en dar ve en tehlikeli suyollarından biri 
durumundadır. 

İstanbul Boğazı’nda bazı zamanlarda hızı 7-8 knot olabilen akıntının seyri 
olumsuz etkilemesi en önemli kaza nedenlerinden biri olup, Karadeniz’den gelen gemi 
Marmara’ya geçene kadar pupadan gelen bu akıntının etkisi altında kalmakta, 
anaforların ana akıntıya karışmasıyla gemilerin baş ve kıçları farklı yönde ve hızda 
akıntı etkisine maruz kalması ile sürüklenmeler ve savrulmalar meydana gelmekte, 
dolayısıyla kazalar oluşmaktadır. Meydana gelen kazaların çoğunun Karadeniz’den 
Marmara’ya geçişte olması bu etkinin önemini açıkça ortaya koymakta olup, 
Marmara’dan Karadeniz’e geçişte yaşanan kazalardaki en önemli unsurun ise insan 
hatası olduğu bilinmektedir.  
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Marmara Denizi’nde seyir açısından bir güçlük olmadığı gibi, Çanakkale 
Boğazı’nda da Kepez-Akbaş arasındaki 10 millik mesafe dışında İstanbul Boğazı ile 
kıyaslanabilecek bir seyir güçlüğü ve trafik yoğunluğu bulunmamaktadır. Buna 
karşılık Akdeniz’den başlayıp Karadeniz’de biten bir sefer yerkürede olabilecek en zıt 
deniz koşulları altında gerçekleştiğinden, söz konusu bölgede de her yıl çeşitli deniz 
kazaları meydana gelebilmektedir.   

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 1972 yılında Londra’da düzenlediği 
konferansta kabul edilen Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 15.07.1977 
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve 
15.11.1979 tarihinde İstanbul Boğazı’nın Güney yaklaşımında meydana gelen 
Independenta kazasından sonra 01.07.1982 tarihinden itibaren Türk Boğazlarında sağ 
seyir rejimi benimsenmiştir. Bunun devamında, 01.07.1994 tarihinde yürürlüğe giren 
Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkında Tüzük uyarınca trafik 
ayrım düzeni (TAD) uygulamasına başlanılmış, Türk Boğazları gemiler için gidiş ve 
geliş şeritleri şeklinde bölünmüş seyir yollarına ayrılmıştır.  

Yapılan bu düzenlemeler her ne kadar DÇÖT prensiplerine uygun ve kazaları 
azaltıcı etkileri olsa da özellikle İstanbul Boğazı’ndaki seyirlerde her iki yönde de 
seyir halindeki gemilere ileriyi kısıtlı görme olanağı verdiğinden, dönüş yerlerinde 
çatışma olasılığını artıran beklenmedik buluşmalara ve çatışmaya yakın durumlara yol 
açabilmektedir. Ayrıca, geçiş yapan gemilerin kılavuz alma zorunluluğunun 
bulunmaması, Boğazlardaki akıntılar ve olumsuz hava koşulları tehlike olasılığını daha 
da artırdığından İstanbul’un deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risklerle her zaman 
karşı karşıya olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Boğazlardaki trafiğin etkin, düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için 
mevzuatın güncelleştirilmesi çalışmaları da sürdürülmüştür. Bu çerçevede, “Boğazlar 
ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik Düzeni Hakkındaki Tüzük” yürürlükten kaldırılıp 
yerine “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” yürürlüğe konulmuştur. Bu yeni 
Tüzük gemi trafik hizmetini sağlamak üzere kullanılacak sistemin ihtiyaç duyduğu 
bilgilerin teminine yönelik kuralları da kapsamıştır. 

Tüzüğün 6 ncı maddesine göre tehlikeli yük taşıyan gemilerle, 500 GT ve daha 
büyük gemilerin İstanbul Boğazı ya da Çanakkale Boğazı’na girişten en az 24 saat 
önce Seyir Planı 1 olarak adlandırılan bildirimde bulunmaları, girişten 2 saat önce ya 
da 20 mil kala VHF ile Trafik Kontrol İstasyonuna Seyir Planı 2’yi vermeleri, 13 üncü 
maddesine göre İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında seyir hızlarının karaya göre en 
fazla 10 knts olması, 14 üncü maddesine göre zorunlu olmadıkça önlerinde seyreden 
geminin geçilmemesi, aynı yönde geçiş yapan gemilerin aralarında en az sekiz Gomina  
mesafe olması,  İstanbul Boğazı’nda Vaniköy-Kanlıca, Çanakkale Boğazı’nda Nara-
Kilitbahir Burnu arasında önde seyreden geminin ise geçilmeyeceği, 25 inci 
maddesine göre tehlikeli yük taşıyan bir gemi İstanbul Boğazı’na Güneyden girdiğinde 
Hamsi Burnu-Fil Burnu hattını geçene kadar, Çanakkale Boğazı’nda önde giden 
geminin Nara Burnu bölgesini terk etmesine kadar aynı nitelikte bir geminin boğazdan 
içeri alınmayacağı, tehlikeli yük taşıyan bir gemi İstanbul Boğazı’na Kuzeyden 
girdiğinde Boğaziçi Köprüsü’nü geçene kadar, Çanakkale Boğazı’nda Nara Burnu 
bölgesini terk etmesine kadar aynı nitelikte bir başka geminin boğazdan içeri 
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Marmara Denizi’nde seyir açısından bir güçlük olmadığı gibi, Çanakkale 
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alınmayacağı, 36 ncı maddesine göre İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında görüşün 1 
milin altına düşmesi halinde trafiğin tek yönlü olacağı, 0,5 milin altına düşmesi 
halinde Boğazların trafiğe kapatılacağı kuralı getirilmiştir.  

Diğer yandan, Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulması ve İşletilmesine 
İlişkin Yönetmelik ile de ülkenin iç suları, karasuları veya körfezlerinde verilecek 
Gemi Trafik Hizmetlerinde tam yetkili otoritenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı olduğu, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetinin ise Kuruluş tarafından 
verileceği belirtilmiştir.  

Türk Boğazları gemi trafik hizmetleri sistemi İstanbul-İstinye ve Çanakkale-
Akbaş’ta bulunan iki ayrı Gemi Trafik Hizmeti Merkezi tarafından yönetilmekte olup, 
GTH’nin sağlandığı teknik altyapı ilk aşamada İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını 
kapsamış, bu iki kapsama alanının birleştirilmesi ve Marmara Denizi’ndeki geçişte de 
bu hizmetin sağlanması için Bozcaada, Şarköy ve Armutlu’ya kurulan Trafik 
Gözetleme İstasyonları mevcut sisteme entegre edilmiştir. Bu ilave sonrasında Ege 
Denizi’nden Karadeniz’e kadar kesintisiz izleme imkanı sağlanmış ve dünyada bilinen 
en uzun mesafeli gemi trafik hizmeti haline gelmiştir.  

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’ndeki geçişleri gözetip denetleyen sistemin 
kontrol merkezi İstanbul-İstinye’de bulunmaktadır. Bu merkeze İstanbul Boğazı ve 
Marmara Denizi kıyılarında tesis edilmiş olan toplam 9 adet Trafik Gözetleme 
İstasyonu irtibatlandırılmıştır. Bu istasyonlardaki 8,9 Mhz bandında çalışan radarlar ve 
görüntü kameralarından alınan bilgiler İstinye’deki kontrol merkezine iletilmektedir. 

İstanbul Boğazı’ndaki GTH’nin temel altyapısını oluşturan bu katmana ilave 
olarak geçiş yapacak gemilerin konumlarına bağlı kimliklerinin daha duyarlı olarak 
tespit edilmesi ve bu gemilerle sözlü/yazılı haberleşmenin sağlanarak gerekli 
bilgilerin/talimatların verilmesi amacıyla sistem üzerinde bulunan diğer bir katman ise 
AIS (Automatic Identification System/Otomatik Kimlik Belirleme Sistemi) baz 
istasyonları, yön bulucu istasyonları, DGPS referans istasyonları ve VHF haberleşme 
istasyonlarından oluşmaktadır.  

Geçiş yapacak gemilere ilişkin sisteme önceden kayıtlı bilgiler (SP-1) ile 
geminin aktif durumuna ilişkin sistem üzerinden elde edilerek işlenen bilgiler 
kullanılarak, kontrol merkezlerinde sektör bazında sorumlu Uzak Yol Kaptanı olan 
operatörler tarafından izlenmeye ve yönlendirmeye alınan gemi güvenli bir geçiş için 
bilgilendirilmektedir.   

Geçiş periyodunda gemiler arası sıralamaya esas parametreler aşağıdaki gibidir:  
 
1            SP2 temas zamanı 
2            Kılavuz Kaptanlı olup olmaması 
3            Gemi Tipi (Askeri gemi, Yolcu, Römorkör, Canlı Hayvan gibi, 

Uygulama Talimatından gelen öncelikler) 
4             Gemi Boyu 
5             Özel geçiş şartlarına tabi olup olmadığı (Yedekli, platform, airdraft 

gibi) 
6             Deep draft (Çanakkale) 
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7             Gece-Gündüz geçiş kuralları 
8             Tehlikeli Yük  
9             Beyan edilen Max Manevra Hızı 
10           Kuzey-Güney Bekleyen gemi yoğunluğu  
11           Akıntı şiddeti ve yönü (özellikle Orkoz) 
12           Görüş şartları (Sis) 
13           Askıya alma (Altyapı inşaatları, sportif aktiviteler gibi nedenlerden) 
14           Hava ve deniz şartları (İstanbul için lodos, Çanakkale için hem lodos 

hem Poyraz) 
15           Geminin girişini iptal etmesi 
16           Adli ve idari tahkikatlar ile seferden men kararları 
17           Gemilerin hazır olup olmama durumu (İkmal, onarım gibi) 
18          SP1 (Raporunun olup olmaması, hatalı olması ya da sistem kayıtlarıyla 

eşleşmemesi)  
19           Yerel Trafiğin yoğun olduğu saatler ve yerleri 
Bu esaslar dikkate alınarak sıralama ve İstanbul Boğazı için geçiş periyotları 

belirlenmektedir.  
Çanakkale Boğazı’nda da benzer bir altyapı bulunmakta olup, bu geçiş için 

toplam 7 adet Trafik Gözetleme İstasyonu, 3 adet AIS baz istasyonu,  2 adet DF, 1 
adet DGPS, 3 adet VHF ve 1 adet HF/MF istasyonu ile Inmarsat-C istasyonu tesis 
edilmiştir. Yapılan son ilave istasyonlarla Marmara Denizi’nin ana sisteme entegre 
olmasıyla Marmara Denizi’ndeki Trafik Ayırım Düzeni içinde kalan alanın tamamı ve 
Bozcaada’nın Batı ve Güneydoğu istikametinde kalan 20 deniz mili alan kapsanmıştır.  

Sistemin mülkiyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait 
olmakla birlikte, Kuruluşun projenin başından itibaren çeşitli amaçlarla görev aldığı, 
dolayısıyla sistemin yönetiminde ve işletmesinde önemli bir sorunla karşılaşmadığı 
gibi, Türk Boğazlarından geçişlerde zaman zaman beklemelerden kaynaklanan 
yakınmalar olsa da, Türk Boğazlar Bölgesi’nde etkin bir güvenliğin sağlanması 
yönünde gayret gösterildiği gözlenmektedir.  

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri taşınırları ile İzmit, İzmir ve Mersin 
Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin işletme yetkisi ve taşınırları 21.10.2013 tarih ve 
2013/5498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruluşa devredilmiştir.  

Önceki yıllara ilişkin denetim raporlarında, “Türk Boğazlarında seyir 
emniyetinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olan Gemi Trafik Hizmetinin 
sağlandığı bilişim sistemlerinde, kullanılan donanım ve yazılımın bir an önce 
yenilenebilmesi için, mevcutların devralınıp gerekli yatırımın üstlenilmesi de dahil 
olmak üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde girişimlerin 
sürdürülmesi” önerilmiştir. 

Yukarıda değinildiği üzere, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri taşınırları 
ile İzmit, İzmir ve Mersin Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin işletme yetkisi ve 
taşınırları 21.10.2013 tarih ve 2013/5498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruluşa 
devredilmiş ve bu konuda gerekli protokoller akdedilmiştir. 
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KEGM tarafından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi olarak kullanılan 
binanın, izolasyon işleminin yanlış uygulanması ve beton kalitesinin azalmış olması 
gibi nedenlerle 2005 yılından beri temelden su alma sorunu bulunmaktadır. Bu sorun, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölüm Başkanlığı tarafından incelenmiş ve 
07.07.2010 tarihinde rapora bağlanmıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan bina 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına tahsisli olduğu için binanın durumu 
17.05.2013 tarihinde ilgili Bakanlığa bildirilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında 
;“Genel Müdürlüğümüze devri yapılan İstinye de bulunan Gemi Trafik Hizmetleri 
Binasında 17.05.2013 tarih ve 22217 sayı ile bildirilen yenileme, bakım-onarım 
ihtiyaçlarının Genel Müdürlüğünüzce yürütülmesi” gereği bildirilmiştir. 

Önceki yıllara ilişkin Denetim Raporlarında da bu konuya yer verilerek; 
“Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına tahsisli bulunan ve KEGM tarafından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri 
Merkezi olarak kullanılan binada, çeşitli izolasyon eksikliği ve beton kalitesinin 
azalması gibi sorunların yanı sıra, bina temelinden kaynaklanan riskler bulunduğu ve 
bu hususların teknik bir raporla da tespit altına alındığı dikkate alınarak,  öncelikle 
çalışanların can güvenliği ve gemi trafik hizmetlerinde önemli bir sorun yaşanmaması 
için acilen gerekli önlemlerin alınması, bu konuda ön görülen projenin hayata 
geçirilmesi çalışmalarının daha fazla gecikilmeksizin sonuçlandırılması; ayrıca söz 
konusu binanın mülkiyetinin Kuruluşa devri hususunun da araştırılması” önerisinde 
bulunulmuştur. 

2016 yılında, bir mimarlık ve mühendislik firmasına “İstanbul Gemi Trafik 
Hizmetleri Merkezi Operasyon Amirliği Binasının Deprem Analizi ile Üst Yapı ve 
Zemin Güçlendirme, Su Yalıtımı, Çevre Düzenlemesi Uygulama Projelerinin 
hazırlatılması İşi Mevcut Durum Değerlendirme Raporu” hazırlatıldığı belirlenmiştir. 
Söz konusu raporun sonuç kısmında;  

“Yapılan inceleme ve analizler sonucunda mevcut yapının yatay ve düşey 
yükler altında A 0 =0.40 değeri ile Can Güvenliği (CG) ve Hemen Kullanım (HK) 
seviyelerini sağladığı tespit edilmiştir. 

Bu aşamadan sonra yapının kullanıma devam edebilmesi için; 
Mevcut drenaj sisteminin sökülerek yapının drenaj sisteminin yenilenmesi, 
Yapının teras çatı kaplaması, izolasyon, şap ve yağmur iniş borularının 

sökülerek yenilenmesi” gerektiği belirtilmiştir. 
Bu gelişmeler çerçevesinde, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi olarak kullanılan 

bina ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar bir an 
önce sonuçlandırılmalıdır. 

c-Kılavuzluk hizmetleri 
Kuruluşun yürüttüğü kılavuzluk hizmeti, gemilerin ulusal ve uluslararası 

mevzuatla belirlenmiş seyir kurallarına uygun seyretmelerini sağlamak amacıyla, Türk 
Boğazları ile İstanbul, Çanakkale, Gelibolu, İzmir, Haydarpaşa ve Kepez Limanlarında 
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geçiş, yanaşma, kalkma, demirleme gibi her türlü gemi hareketinde ihtiyaç duyulan 
kılavuzluk hizmetleri ile özel durumlarda verilecek her türlü kılavuzluk 
kapsamaktadır.   

Gemilerin dar suyollarındaki seyirlerinde ve limana yanaşma/kalkma 
manevralarında kılavuzluk hizmetinin sunulmasında en önemli unsur durumundaki 
kılavuz kaptanlar, “Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve 
Çalışma Usulleri Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilen kılavuz kaptan yeterlik 
belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile 
yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir 
ve manevrasına yönelik   konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının 
sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak  gemiye 
kılavuzluk eden kişi olarak tanımlanmaktadır. 

 İlk bakışta kılavuzluk hizmetleri, doğrudan gemiye ve dolayısıyla donatana 
verilen, donatanın aldığı özel bir hizmet gibi görünse de, yukarıda sözü edilen 
gelişmeler karşısında uzun yıllar dünyadaki anlayış, kuralların uygulanmasını ve 
denetlenmesini de sağladıklarından, kılavuzluk hizmetleri, sonuçta kamunun 
menfaatlerini koruması nedeniyle, bir "kamu hizmeti" olarak değerlendirilmektedir.  

Yoğun bir deniz trafiği olması ve seyri olumsuz etkileyecek çok sayıda etkeni 
barındırması yanında İstanbul ve Çanakkale gibi dünyanın en önemli tarih ve kültür 
miraslarına sahip olan ve milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin içinden geçen Türk 
Boğazları dünyada kılavuzluk hizmetlerinin ilk yapıldığı yer olarak kabul edilir. 
Bugüne kadar gelen tarihi öneminin yanında bugün için de dünya deniz ticaretinde 
dolayısıyla dünya ekonomisinde önemli bir yer tutan Türk Boğazları, son yıllarda 
Karadeniz petrolünün dünyaya yayıldığı bir enerji yolu haline de gelmiştir. Türk 
Boğazlar bölgesinde yaşayan yoğun insan nüfusunu, tarihi ve doğal zenginlikleri 
dikkate alarak bu bölgeden geçişlerin emniyetle sağlanması için verilen kılavuzluk 
hizmetlerinin son derece önemli olduğunu anlayabiliriz. Kılavuzluk hizmetlerinin 
yanında Türk Boğazlarında refakat (gemilerin emniyetli geçişini sağlanması için 
eskort) ve cer (çeki) hizmeti de verilmektedir.  

Karadeniz’den Marmara’ya ve oradan da Ege’ye genel olarak mevcut olan ve 
kuzeyli rüzgârlarla artan yüzey akıntısı, boğazların coğrafi şeklinden kaynaklanan ve 
güneyli rüzgârlarla artan ters akıntılar, ters dip akıntıları, orkoz akıntısı ve anaforları, 
sert rüzgârları, sis ve yağış nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları, sert dönüşleri ve 
sığlıkları Türk Boğazlarındaki başlıca doğal zorluklar olarak sayabiliriz. Bunların 
yanında yoğun yerel trafiği de gemilerin boğaz geçişini zorlaştıran bir etkendir. Bu zor 
suyolunu kullanan gemilerin boyutları da her geçen gün artarak artık nerdeyse sınır 
değerlere gelmiştir. Her sene yaklaşık 50 bin geminin geçiş yaptığı Türk Boğazlarında, 
bu geçişlerden kaynaklanan riskleri asgariye indirmek için verilen kılavuzluk 
hizmetleri hem geçiş yapan gemiler hem de bu bölgede yaşayanlar için büyük ve 
hayati bir önem taşımaktadır. 

Hâlihazırda Kuruluşun elinde 149 adet Kılavuz Kaptan, 6 adet ( Harem Liman, 
Kaptan Fahrettin Aksu, Büyük Liman Kaptan Lütfi Berk, Mehmetçik, Gelibolu ve 
İzmir) kılavuzluk istasyonu ve 31 adet (6 adedi kirada) kılavuz botu bulunmaktadır.   

50 Sayıştay   



 

 
 

geçiş, yanaşma, kalkma, demirleme gibi her türlü gemi hareketinde ihtiyaç duyulan 
kılavuzluk hizmetleri ile özel durumlarda verilecek her türlü kılavuzluk 
kapsamaktadır.   

Gemilerin dar suyollarındaki seyirlerinde ve limana yanaşma/kalkma 
manevralarında kılavuzluk hizmetinin sunulmasında en önemli unsur durumundaki 
kılavuz kaptanlar, “Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve 
Çalışma Usulleri Hakkındaki Yönetmelik”te belirtilen kılavuz kaptan yeterlik 
belgelerinden birisine sahip olarak; gemi kaptanına, yetkili kılavuz kaptan belgesi ile 
yetkilendirildiği alan dahilinde uluslararası denizcilik teamüllerine göre geminin seyir 
ve manevrasına yönelik   konularda danışmanlık yapan ve gemi kaptanının 
sorumluluğu esas olmak üzere hizmetleri seyir ve manevra ile sınırlı olarak  gemiye 
kılavuzluk eden kişi olarak tanımlanmaktadır. 

 İlk bakışta kılavuzluk hizmetleri, doğrudan gemiye ve dolayısıyla donatana 
verilen, donatanın aldığı özel bir hizmet gibi görünse de, yukarıda sözü edilen 
gelişmeler karşısında uzun yıllar dünyadaki anlayış, kuralların uygulanmasını ve 
denetlenmesini de sağladıklarından, kılavuzluk hizmetleri, sonuçta kamunun 
menfaatlerini koruması nedeniyle, bir "kamu hizmeti" olarak değerlendirilmektedir.  

Yoğun bir deniz trafiği olması ve seyri olumsuz etkileyecek çok sayıda etkeni 
barındırması yanında İstanbul ve Çanakkale gibi dünyanın en önemli tarih ve kültür 
miraslarına sahip olan ve milyonlarca insanın yaşadığı şehirlerin içinden geçen Türk 
Boğazları dünyada kılavuzluk hizmetlerinin ilk yapıldığı yer olarak kabul edilir. 
Bugüne kadar gelen tarihi öneminin yanında bugün için de dünya deniz ticaretinde 
dolayısıyla dünya ekonomisinde önemli bir yer tutan Türk Boğazları, son yıllarda 
Karadeniz petrolünün dünyaya yayıldığı bir enerji yolu haline de gelmiştir. Türk 
Boğazlar bölgesinde yaşayan yoğun insan nüfusunu, tarihi ve doğal zenginlikleri 
dikkate alarak bu bölgeden geçişlerin emniyetle sağlanması için verilen kılavuzluk 
hizmetlerinin son derece önemli olduğunu anlayabiliriz. Kılavuzluk hizmetlerinin 
yanında Türk Boğazlarında refakat (gemilerin emniyetli geçişini sağlanması için 
eskort) ve cer (çeki) hizmeti de verilmektedir.  

Karadeniz’den Marmara’ya ve oradan da Ege’ye genel olarak mevcut olan ve 
kuzeyli rüzgârlarla artan yüzey akıntısı, boğazların coğrafi şeklinden kaynaklanan ve 
güneyli rüzgârlarla artan ters akıntılar, ters dip akıntıları, orkoz akıntısı ve anaforları, 
sert rüzgârları, sis ve yağış nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları, sert dönüşleri ve 
sığlıkları Türk Boğazlarındaki başlıca doğal zorluklar olarak sayabiliriz. Bunların 
yanında yoğun yerel trafiği de gemilerin boğaz geçişini zorlaştıran bir etkendir. Bu zor 
suyolunu kullanan gemilerin boyutları da her geçen gün artarak artık nerdeyse sınır 
değerlere gelmiştir. Her sene yaklaşık 50 bin geminin geçiş yaptığı Türk Boğazlarında, 
bu geçişlerden kaynaklanan riskleri asgariye indirmek için verilen kılavuzluk 
hizmetleri hem geçiş yapan gemiler hem de bu bölgede yaşayanlar için büyük ve 
hayati bir önem taşımaktadır. 

Hâlihazırda Kuruluşun elinde 149 adet Kılavuz Kaptan, 6 adet ( Harem Liman, 
Kaptan Fahrettin Aksu, Büyük Liman Kaptan Lütfi Berk, Mehmetçik, Gelibolu ve 
İzmir) kılavuzluk istasyonu ve 31 adet (6 adedi kirada) kılavuz botu bulunmaktadır.   

 

 
 

Kuruluşun yetkili olduğu limanlarda 2016 yılında 7.961 adet gemiye kılavuzluk 
hizmeti verilmiştir. 

d-Gemi kurtarma ve refakat-römorkaj hizmetleri : 
KEGM, Kuruluş Ana statüsünün 4 üncü maddesinde belirtilen sınırlarda 300 

rüsum tondan yukarı gemilerin ve yüklerin kurtarma işlerini tekel olarak yapmaktadır. 
Seyrüsefere elverişli sularda tehlikeye uğramış her türlü gemi ve diğer yapılar 

ile eşyanın kurtarma faaliyeti, kurtarma sözleşmesinin imzalanması, tarafların 
yükümlülükleri, sözleşme ücretinin belirlenmesi, tazminat ve diğer haller 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun 1298-1319 maddelerinde düzenlenmiştir.  

Kanunun 1305 inci maddesi gereği; kurtarma ücreti taraflarca belirlenmemişse 
veya kararlaştırılan ücretin mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanması 
istenmişse, ücret, kurtarma faaliyetini özendirecek bir anlayışla, sıralama dikkate 
alınmaksızın aşağıdaki kıstaslar gözetilerek belirlenmektedir.  

a) Aracın ve diğer eşyanın kurtarıldıktan sonraki değeri. 
b) Çevre zararının önlenmesi veya sınırlandırılması için kurtaranın gösterdiği 

çaba ve beceri. 
c) Kurtaran tarafından elde edilen başarının derecesi. 
d) Kurtarılan aracın ve içindeki insanların ve eşyanın karşılaştıkları tehlike ile 

kurtarmaya katılmış olanların kendileri ve araçları için göze aldıkları tehlikenin niteliği 
ve büyüklüğü. 

e) Aracın, diğer eşyanın ve insan hayatının kurtarılması için kurtaranın 
gösterdiği çaba ve beceri. 

f) Kurtaranın harcadığı zaman, yaptığı giderler ve uğradığı zarar. 
g) Kurtaranın yüklendiği sorumluluk rizikosu ve kurtaran ile teçhizatının 

uğradığı diğer rizikolar. 
h) Verilen hizmetlerin ne kadar çabuk sağlandığı. 
i) Kurtarma faaliyetine ayrılmış araçların ve diğer teçhizatın kullanıma hazır 

bulundurulmuş ve fiilen kullanılmış olması. 
j) Kurtaranın teçhizatının, kurtarmaya hazır olması, etkinliği ile değeri. 
Resmî kurumların giderleri ve harçları ile kurtarılan şeyler için ödenmesi 

gereken gümrük resimleri ve diğer resimlerle bu şeylerin saklanması, korunması, 
değerlerinin biçilmesi ve satılması amaçlarıyla yapılan giderler, kurtarma ücretine 
girmemektedir. 

Kurtarma ücreti para olarak saptanmakta, aksi kararlaştırılmadıkça ücret, 
kurtarılan şeylerin değerlerinin bir yüzdesi olarak belirlenmemektedir. 

Gemi kurtarma faaliyetleri ile ilgili olarak Kuruluş tarafından “Türk Kurtarma 
Sözleşmesi” adıyla standart form oluşturulmuştur. 

51Sayıştay   



 

 
 

Kurtarma, yangın söndürme, yara kapama, yakıt sızıntısını önleme, çevre 
kirliliğini önleme v.b. gibi kurtarmaya yönelik bir talep durumunda Kuruluşun ilgili 
operasyon dairesince kazazede gemi kaptanına imzalatılan Türk Kurtarma Sözleşmesi 
sonrası operasyona başlanmaktadır.  

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasından sonra, Kuruluşun teknik ve 
hukukçu personelinden oluşan bir heyetçe; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 
belirlenmiş olan kıstaslar göz önüne alınarak bir teminat miktarı belirlenmektedir. 
Toplam kurtarılan değerlerin genellikle %10 ile %20’si kadar teminat alınması veya 
sulh olunması karşılığı kurtarma ücretinin alınması durumunda gemi serbest 
bırakılmaktadır. Teminat yatırıldığı takdirde, bundan sonra kesin kurtarma ücreti ya 
tarafların sulh yoluyla anlaşmaları veya anlaşmamaları durumunda Asliye Ticaret 
Mahkemeleri’ne müracaatla tayin edilen hakemler vasıtasıyla neticelenmektedir. Kesin 
ücret, olayın mahiyetine, kurtarma operasyonunun riskine, gemi tonajına, gemi değeri 
ve kurtarılan değerlere göre genellikle  %3-15 oranında değişen bir tutar olmaktadır.  

Son yıllarda artan gemi trafiği yanında, gemi tonajlarının ve tehlikeli yük 
taşıyan gemi sayısının artması nedeniyle, muhtemel deniz kazalarında can ve mal 
kaybı yanında çevre kirlenmesinin önlenmesi açısından; LOF sözleşmesinin getirdiği 
özel tazminat hakkı göz önüne alınarak gerekli teçhizatın tamamlanması ve yasal 
altyapının oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca bu teçhizatı kullanacak 
personelin uluslararası kurtarma şirketlerinden eğitim almak suretiyle Kuruluş’un 
uluslararası kurtarma normlarına uyarak; bilhassa boğazlarda ve ülke kıyılarında 
çevreyi koruyucu operasyonlar gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.  

Kuruluşun gemi kurtarma filoları İstanbul’da (Büyükdere, İstinye, Harem, Paşa 
Limanı ve Haliç), Çanakkale’de (Gelibolu, Akbaş, Çanakkale merkez ve Kepez 
Limanı) konuşlandırılmış olup 2016 yılında gerçekleştirilen kurtarma ve çeki işlemi 
yapılan gemiler ile olayın ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 
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Kuruluşun kılavuzluk, römorkaj ve diğer hizmetleri, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığınca onaylanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konulmuş olan tarifeler çerçevesinde yürütülmektedir. 

Kuruluş, 2016 yılında 9’u Türkiye, 6’sı yabancı bandıralı olmak üzere toplam 
16 gemiye kurtarma hizmeti vermiştir. Bu hizmetleri çerçevesinde 74,5 milyon dolar 
tutarında değer kurtarılmış ve bu kurtarma çalışmalarına yönelik 157,4 bin dolar 
masraf yapılmış, karşılığında ise 3 milyon dolar tutarında hizmet geliri elde edilmiştir. 

Kurtarılan değer ile tahsil edilen kurtarma ücretleri incelendiğinde % 1,75 ile % 
17 arasında tahsilat yapıldığı görülmektedir. Ortalama ise % 4 olarak gerçekleşmiştir. 
Kurtarılan değer ile tahsil edilen kurtarma ücretlerinde 10 kata kadar fark olduğundan, 
kurtarma ücretlerinin belirli bir orana bağlanarak tahsil edilmesi hususunun etüd 
edilmesi önerilir. 

Kuruluş tarafından verilen çeki hizmetlerinde ise Yönetim Kurulu Kararı ile 
tespit edilen deniz vasıtalarına ait giderlere en az %20, %25, %30 kâr marjları 
uygulanarak verilmektedir. 

Aynı dönemde 18 adet çeki hizmeti verilmiş olup bu çerçevede 40,3 bin dolar 
masraf yapılmış ve karşılığında 184,5 bin dolar gelir elde edilmiştir.  

Kuruluş tarafından ele alınması gereken diğer bir husus ise filosundaki deniz 
araçlarının belli seviyelerdeki bakım-onarımlarının yapılabilmesi için gerekli olan kıyı 
tesisinin temini konusudur. Bu amaçla Kuruluşa gerekli altyapı tahsisinin söz konusu 
olmakla birlikte bunun yakın vadede gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir.  

Kuruluş Uluslararası Kurtarıcılar Birliği (International Salvage Union) üyesi 
olup, kurtarma hizmetlerini TOF (Turkish Open Form) esaslarına göre yürütmektedir. 
Hizmetin uluslararası standartlara göre yapılabilmesi için Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi ve Güvenli Yönetim Sistemi (ISM) ile Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik 
Sistemi (ISPS) normlarına uygun olarak hizmet verdiğine ilişkin sertifikaları 
bulunmaktadır. 

Montrö Sözleşmesi’nde yer aldığı üzere, Boğazlardan geçişlerde fener ve 
tahlisiye hizmetleri ile kurtarma, yangın söndürme v.b. hizmetler  Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’nce, Türk Boğazlarından güvenli geçiş için gerekli olan kılavuzluk ve 
eskort hizmetleri ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) tarafından sağlanmakta iken 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 4.5.2010 tarih ve 2010/29 sayılı kararı sonucu bütün 
bu hizmetlerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nce sağlanması hizmet bütünlüğü 
açısından önemli bir gelişme olmuştur.  

Yönetim Kurulunun 26.06.2015 tarih 2015/107 sayılı kararı ile Türk Kurtarma 
Sözleşmesinin yürürlüğe konulmuştur. 

Bu kapsamda ele alınması gereken bir diğer önemli bir husus ise özellikle 
İstanbul Boğazı’nda yaşanan deniz kazalarının önemli bir kısmının geçiş yapan 
gemilerin donanım yetersizliklerinden kaynaklanan manevra hatalarıyla insan hataları 
sonucu ortaya çıkmasıdır. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve/veya gemide bulunan 
kılavuz tarafından bu durumun algılanması sonrasında talep edilen yardımın kısa 
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sürede gelmesi halinde kaza sonrasında oluşacak hasarın azaltılması mümkün 
olabilmektedir.   

Bu gibi durumlarda en önemli müdahale aracı olan römorkörlerin olay yerine 
intikal etme süresi bulundukları konuma bağlı olduğundan, Kuruluşa Boğaz’da ilave 
yanaşma yeri tahsis edilmesi uygun bir çözüm olarak görülmüş ve geçişlerde en fazla 
kaza ihtimali olan Ortaköy-Çengelköy ile Yeniköy-Paşabahçe bölümüne yakınlığı 
dikkate alınarak ilk aşamada TDİ’nin kullanımında olan Paşalimanı Su İskelesi ve 
Kuruçeşme eski atık alım tesisi gibi yanaşma yerlerinin uygun olabileceği 
değerlendirilmiştir.  

Halihazırda İstanbul’da Rumeli Feneri, Poyrazköy, Büyükdere, Kuruçeşme, 
İstinye, Paşalimanı, Harem, Haydarpaşa, Çanakkale’de Gelibolu, Akbaş, Lapseki, 
Çanakkale Merkez, Kocaeli’nde Ereğli İskelesinde Kuruluşun deniz araçlarının 
konuşlandırıldığı yerler mevcuttur.  

Boğazın kritik noktalarında Kuruluşa ilave yer tahsisi konusundaki çalışmalar 
sürdürülmelidir. 

Yaşanabilecek deniz kazalarına  ve kıyı yangınlarına daha kısa sürede müdahale 
edebilmesi için hassas çevresel ve ekolojik özellikler ile değerli tarihi ve kültürel 
özelliklere sahip Boğaz’ın kritik bölgelerinde ve köprü ayaklarının bulunduğu 
mahallerde römorkörlerin yanaşabileceği ve çevre ekipmanlarının 
konuşlandırılabileceği ilave yer tahsisi yapılması konusundaki çaba ve girişimlerin 
sürdürülmesi önerilir.  

e-Tahlisiye (can kurtarma) hizmetleri: 
Kuruluş, Montrö anlaşmasına göre Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş 

yapan ve İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkan gemilerden tahlisiye ücreti 
almaktadır. Boğazlardan transit geçen gemilerden Montrö Sözleşmesinde belirlenen 
esaslar dahilinde fener ve tahlisiye ücreti alınmasına karşılık, boğazlardan serbest 
geçen ve limanlara uğrayan gemilerden Yönetim Kurulu’nca belirlenen tarife oranları 
dahilinde yine dolar bazında ücret alınmaktadır. Fener ve tahlisiye ücretlerinin 
tahakkuk ettirilebilmesi için; öncelikle Kuruluşça, Türkiye kıyılarına uğrayan 
gemilerin isim, bayrak ve tonajlarının sağlıklı olarak tespiti gerekmektedir. 
Uygulamada ilgili Bakanlık kayıtlarına giren gemilere ait bilgiler geçişi takip eden 
ayda Kuruluşça temin edilerek daha önce yapılmış olan tahsilatlar (gemi bayrağı ve 
tonaj açısından) ile kontrol edilmektedir. Kuruluş personeli gemi kurtarma hizmetinde 
oldukça başarılıdır. 

Kuruluşun 2016 yılı sonu itibariyle 100 deniz aracı bulunmaktadır. Bunlardan 
11 adedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bartın Belediyesi vb kurumlara 
kiralanmıştır. Kuruluşun araç filosuna 2015 yılında Nenehatun Gemisi katılmıştır. 

Kuruluşun giderlerinin azaltılması çerçevesinde iyileştirme olanağı bulunmayan 
deniz araçları zaman içinde elden çıkarılarak yerlerine yeni araçlar dahil edilmektedir. 
Bu çerçevede 2016 yılında KIYEM 1, KIYEM 2 olarak adlandırılan 2 adet hızlı 
tahlisiye botu araç filosuna dahil edilirken, LİMAN KONTROL7 adlı vasıta, araç 
filosundan çıkmıştır. 
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ayda Kuruluşça temin edilerek daha önce yapılmış olan tahsilatlar (gemi bayrağı ve 
tonaj açısından) ile kontrol edilmektedir. Kuruluş personeli gemi kurtarma hizmetinde 
oldukça başarılıdır. 

Kuruluşun 2016 yılı sonu itibariyle 100 deniz aracı bulunmaktadır. Bunlardan 
11 adedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bartın Belediyesi vb kurumlara 
kiralanmıştır. Kuruluşun araç filosuna 2015 yılında Nenehatun Gemisi katılmıştır. 

Kuruluşun giderlerinin azaltılması çerçevesinde iyileştirme olanağı bulunmayan 
deniz araçları zaman içinde elden çıkarılarak yerlerine yeni araçlar dahil edilmektedir. 
Bu çerçevede 2016 yılında KIYEM 1, KIYEM 2 olarak adlandırılan 2 adet hızlı 
tahlisiye botu araç filosuna dahil edilirken, LİMAN KONTROL7 adlı vasıta, araç 
filosundan çıkmıştır. 

 

 

Kuruluş araç filosunda bulunan ve Kılavuz 1, Kılavuz 2 ve Kılavuz 3 olarak 
adlandırılan botlar, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 
sayılı kararıyla TDİ’den devralınan deniz araçlarından olup, geçici kabulünün hemen 
sonrasında Kuruluş tarafından teslim alınarak kullanılmaya başlanmıştır. Sözleşme 
gereği 14.06.2011 tarihi itibarıyla yapılması gereken kesin kabul işlemleri sırasında 
bazı eksiklik ve kusurlar tespit edilip bunların imalatçı firmaya bildirildiği, ancak 
gerekli düzeltmeler yapılmadığı için Kuruluş tarafından firmanın elde olan kesin 
teminat mektubunun nakde çevrildiği görülmektedir.  

Bu hususta Kuruluş tarafından yapılan çalışmalar Kuruluşun 2015 yılı Denetim 
Raporunda ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Sözkonusu gelişmelere ilave olarak 2016 
yılında, İstanbul Anadolu 6 ncı Asliye Ticaret Mahkemesinde, 2016/540 E. Sayılı 
davanın açılmış olduğu ve yargılamanın devam ettiği görülmüştür. 

TDİ tarafından temin edilip Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı gereğince 2010 
yılında Kuruluşa devredilen Kılavuz 1, Kılavuz 2 ve Kılavuz 3 botları ile ilgili olarak, 
2011 yılında Kuruluş tarafından yürütülen kesin kabul sürecinde çeşitli eksiklik ve 
aksaklıklar tespit edilmiş ve bu konuda yüklenici ile ihtilafa düşülmesi sonucu tespit 
davası açılmıştır. Dava sonucunda mahkemece, botların Sözleşme ve eki Teknik 
Şartnamede yer alan hız şartını sağlamadığı hususu başta olmak üzere çeşitli 
eksikliklerin bulunduğu tespiti ile Kuruluşun kayıplarının 619.000 Avro+1.053.735 
TL’ye baliğ olduğu şeklinde tespitte bulunulmuştur. Bu nedenle kamu zararı 
oluşmamasını teminen, yüklenici aleyhine açılan alacak davası ile ilgili hukuki 
takibatın ve gerekli işlemlerin titizlikle sürdürülmesi önerilir. 

f-Balıkadam hizmetleri 
Kuruluş kadrosunda 16 adet balıkadam bulunmakta olup, TSE-ISO-EN 9001-

2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında BV, DNV ve Türk Loydu klas 
kuruluşlarından Servis Sağlayıcı Kuruluş Belgesi alarak gerek kendi gemileri için 
ihtiyaç duyulan sörvey hizmetleri ve gemi kurtarma hizmetleri gerekse de üçüncü 
şahıslardan gelen taleplere göre balıkadam hizmeti verilmektedir. 

2016 yılında hiç balık adam hizmeti verilmemiştir. 
g-Deniz Telsiz Haberleşme Hizmeti  
Deniz araçlarında hangi telsiz donanımının bulundurulacağı ve nasıl işletileceği 

konusu SOLAS Konvansiyonlarında belirlenirken, bu donanıma ilişkin teknik 
özellikler ve işletme prensipleri ITU (International Telecommunication 
Union/Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) bünyesinde oluşturulan kurallar ve üye 
ülkelerin katılımıyla organize edilen konferanslarda alınan kararlara göre 
oluşturulmaktadır. Bu kapsamda 1999’dan itibaren tam olarak uygulamaya konulan 
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System/Küresel Deniz Tehlike ve 
Güvenlik Sistemi)’in temel amacı tehlikede olan bir gemiden gelen yardım talebinin 
karadaki arama-kurtarma otoriteleri ile yakınındaki gemiler tarafından en kısa sürede 
alınıp gecikilmeksizin yardım ulaştırılmasının sağlanabilmesidir. 

GMDSS uygulamasıyla Mors kodu ile yapılan tehlike haberleşmesine son 
verilmiş, gemilerde tam zamanlı operatör bulundurulması zorunluluğu kaldırılmış, 
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uydu haberleşmesi daha ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmış, deniz güvenlik 
bilgileri NAVTEX olarak adlandırılan bir sistemle otomatik olarak yayınlanmaya 
başlanmış, gemilerde EPIRB (Tehlike Yerini Bildirir Radyo Vericisi) bulundurma 
zorunluluğu getirilmiş, rutin ve tehlike çağırıları DSC (Sayısal Seçici Çağrı) tekniği ile 
yapılmaya başlanmış, tehlike çağrıları kıyı istasyonları ve karadaki kurtarma 
merkezleri ile diğer gemilere yönlendirilmeye başlanmış, gemilerde bulunması 
gereken cihazlar ise gemilerin boyutuna göre değil, geminin seyir bölgesine göre 
belirlenmiştir.  

Gemilere belli yükümlülükler getiren GMDSS, aynı zamanda 1974 SOLAS 
Konvansiyonuna taraf olan devletlere de yükümlülükler getirmiş, deniz haberleşmesi 
amacıyla karada kurulmuş olan sistemlerde de değişikliğe gidilerek yeni hizmetler 
verilmeye başlanılmıştır. SOLAS 74 Konvansiyonuna taraf olan Türkiye de 1999 
yılından itibaren tam olarak yürürlüğe giren GMDSS düzenlemesine uygun olarak 
gerekli düzenlemelerini yapıp uygulamaya koymuştur.   

Türkiye’de GMDSS kapsamındaki yersel haberleşme sistemleri 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine göre Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. tarafından kurulup işletilmekteyken,  2.7.2004 tarih ve 25510 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile 2813 sayılı Telsiz 
Kanunu’na eklenen bir madde hükmü uyarınca bu görev Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir.  

Bu kapsamda iki taraf arasında altyapı ve görevli personelin devri konusunda 
gerekli protokoller yapılarak 01.07.2005 tarihinden itibaren söz konusu hizmet Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilmeye başlanılmıştır. Söz konusu hizmetin 
verilmesine yönelik olarak Türk Telekom bünyesinde bulunan Telsiz İşletme 
Müdürlüğü de yapı olarak korunarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine 
alınmıştır.   

Merkezi İstanbul-Yeşilköy’de bulunan Müdürlüğün görevleri arasında MF, HF 
ve VHF bandında çalışan kıyı istasyonları aracılığıyla başta denize yönelik tehlike ve 
emniyet yayınlarını, seyir uyarılarını (NAVTEX), meteorolojik yayınları ve ISPS 
yayınlarını yapmak, gemi-kara kamu haberleşmesini gerçekleştirmek, olağanüstü 
durumlarda sivil savunma haberleşmesine yardımcı olmak, bunun yanında NAVTEX 
yayınlarında duyurulan uyarıları Kuruluşun web sitesinden yayınlamak, Inmarsat 
haberleşme sistemini kullanacak gemiler için PSA hizmetini sunmak, deniz 
haberleşme hizmetlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek, Türk 
Bandıralı gemilerin yabancı kıyı istasyonları ile yapacakları haberleşmenin hesaplaşma 
otoritesi işlevini sürdürmek ve telsiz sistemlerinin bakım-onarım işleri bulunmaktadır. 
Bu görevlerin yanında, K.K.T.C. Kıyı Telsiz İstasyonlarının (Kıbrıs Türk Radyo) 
bakım ve işletilmesi görevi de iki taraf arasında yapılan sözleşme gereğince bu 
Müdürlük tarafından yapılmaktadır. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 42/2 maddesi uyarınca her çeşit 
deniz ve hava bandı telsiz haberleşme sistemlerini ve sahil telsiz istasyonları üzerinden 
yapılan seyir güvenliği haberleşmesi dahil telsiz haberleşme sistemlerini kurma, 
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kurdurma, kullanma izinlerini verme, ruhsatlandırma, deniz bandı telsiz haberleşme ve 
seyrüsefer cihazlarına çağrı kodu ve benzeri tahsis ve tescil işlemlerinin Telsiz İşletme 
Müdürlüğü tarafından yapılması, yine aynı Kanun’un 43 üncü Maddesiyle hiçbir 
maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz 
iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör 
telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından 
belirlenen esaslara ve ücretlere göre Amatör Telsizcilik Belgesi verilmesi hükmü 
getirilmiştir.  

Daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen bu 
hizmetlerin Telsiz İşletme Müdürlüğünce verilmesiyle özellikle deniz haberleşmesine 
yönelik bütün hizmetlerinin kullanıcılar nezdinde tek elden yürütülmesi mümkün hale 
gelmiştir. Bu kapsamda olmak üzere Kuruluş tarafından “Deniz Ve Hava Bandı Telsiz 
Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, 
Ruhsatlandırılması İle Tarifelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” kabul 
edilerek uygulamaya konulmuştur. Söz konusu yönetmelik 2011 yılında yayımlanan 
yeni Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bunun yanında uydu üzerinden deniz haberleşmesinin sağlandığı Inmarsat 
sisteminden faydalanmak isteyen kullanıcıların abonelik işlemi (Point Service 
Activation) önceden Türksat A.Ş. adına yapılmakta iken Inmarsat’a yapılan 
başvurunun kabulü üzerine Kuruluş bu hizmeti kendi adına yapabilir hale gelmiştir.    

Deniz haberleşme hizmetlerin sağlandığı altyapıyı esas olarak kıyı telsiz 
istasyonları oluşturmaktadır. GMDSS esaslarına göre A1, A2, A3 ve A4 adet olarak 
tanımlanan deniz alanlarında kısa, orta ve uzak mesafe deniz haberleşmesini sağlamak 
üzere 4 NAVTEX, 4 adet MF, 1 adet HF ve 26 adet VHF istasyonu işletilmektedir. 
VHF istasyonlarındaki teçhizat yenilenerek tamamı İstanbul’dan yönetilebilir hale 
gelmiş, MF ve HF istasyonlarındaki teçhizat da önemli ölçüde yenilenerek 
kullanılmaya başlanmıştır.  

Söz konusu altyapı IMO ve ITU tarafından tanımlanmış kurallar çerçevesinde 
başta denizde can ve mal emniyetinin sağlanması için tehlike, ivedilik ve güvenlik 
haberleşmesini sağlamak, bunun yanında denizcilere yönelik ihbar ve bilgileri 
yayınlamak ve deniz-kara kamu haberleşmesini sağlamak üzere kullanılmaktadır.  

Kıyı telsiz istasyonlarından GMDSS kapsamında denizcilere yönelik yapılan 
diğer önemli bir yayın da NAVTEX yayınlarıdır. Seyir uyarıları, fırtına uyarıları, 
meteorolojik tahminler, tehlike uyarıları ve gemilere duyurulması gereken önemli 
bilgiler Deniz Güvenliği Bilgileri (MSI) olarak tanımlanmış olup, bu bilgiler 
gemilerde bulunan özel NAVTEX alıcıları ile yazılı çıktı olarak alınabilmektedir.  

Deniz araçlarında kullanılmakta olan telsiz sistemlerinin ruhsatlandırılması ve 
yıllık kullanım bedellerinin tahsilinin Kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi önem arz 
etmektedir. Denizde can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik olarak 2813 sayılı 
kanun ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve “Deniz Ve Hava Bandı Telsiz 
Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, 
Ruhsatlandırılması İle Tarifelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”  uyarınca 
Türk Uluslararası Gemi Sicili, Milli Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı bütün 
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deniz araçlarına, gerekli koşulları sağlamaları halinde telsiz kullanma izni 
verilebilmektedir. 

16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanun ile 05.04.1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz 
Kanununa eklenen bir madde ile Türk Telekom bünyesinde faaliyet gösteren Telsiz 
İşletme Müdürlüğünce yürütülen deniz haberleşme ve seyir güvenliği hizmetleri, uydu 
üzerinden verilen deniz haberleşme hizmetleri hariç olmak üzere Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne devredilmesi üzerine ana statü değişikliğine gidilmiştir.  

Değiştirilen ana statünün Kuruluş’ un amaç ve faaliyetleri başlıklı 4/2 
maddesinde Karaburun ile Foça’yı birleştiren hattın içinde bulunan İzmir Körfezinde 
kazaya uğrayan (harp ve yardımcı gemiler hariç) 300 rüsum tonilatodan yukarı 
gemilerin ve yüklerin kurtarma işleri de Kuruluş’ un tekelinde olmasına rağmen ana 
statü değişikliğinde 4/2 madde kapsamında Kuruluş tekel hakkından vazgeçerek bu 
bölgeden çekilmiştir. Yazışmalarda bu vazgeçmenin gerekçesi de kurtarma – yardım 
tekel sahasının Türk Boğazları ile sınırlandırılması suretiyle özel sektöründe bu alanda 
gelişmesi rekabet koşullarının yaratılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.  

İzmir Körfezi’nin İstanbul ve Çanakkale Boğazları kadar tehlikeli olmasa da 
liman trafik yoğunluğu ve İzmir şehrinin varlığı açısından önemli olduğundan İzmir 
Körfezinde de tekel hakkının tesis edildiği, ancak Kuruluş İzmir Körfezindeki tekel 
hakkından vazgeçerken uzun süredir gemi kurtarma yapılmadığından bahsetmekte ve 
özel sektöründe bu alanda gelişmesi ve rekabet koşullarının oluşturulmasının 
amaçlandığı belirtilmektedir.  

2 – Üretim maliyetleri: 
Kuruluşun 2016 yılına ait üretim maliyetleri önceki dönem ve program 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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hakkından vazgeçerken uzun süredir gemi kurtarma yapılmadığından bahsetmekte ve 
özel sektöründe bu alanda gelişmesi ve rekabet koşullarının oluşturulmasının 
amaçlandığı belirtilmektedir.  

2 – Üretim maliyetleri: 
Kuruluşun 2016 yılına ait üretim maliyetleri önceki dönem ve program 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo 18- Üretim maliyetleri 
  2015 2016 Programa 

göre 
gerçekleşme 

% 

Üretim giderleri      Program  Gerçekleşen  

  Bin TL % Bin TL  %  Bin TL  % 

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler                
                

   - Yakıt gideri  16.835 5 13.085 3 12.484 3 (5) 
   - Personel gideri  186.988 52 218.780 52 208.727 52 (5) 
   - Tamir, bakım, onarım gideri  7.700 2 9.009 2 8.595 2 (4) 
   - Amortisman gideri  39.409 12 51.126 12 48.777 12 (4) 
   - Diğer giderler  18.624 5 24.508 6 23.381 6 (4) 

Toplam (1) 269.556 76 316.510 76 301.966 75 (4) 
              

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler         
         

   - Yakıt gideri  119 - 113  108  (4) 
   - Personel gideri  68.991 19 81.183 19 77.452 19 (4) 
   - Tamir, bakım, onarım gideri  302 - 435  415  (4) 
   - Amortisman gideri  3.275 1 3.013 1 2.874 1 (5) 
   - Diğer giderler  14.275 4 15.752 4 15.028 5 (5) 

Toplam (2)  86.962 24 100.495 24 95.878 25 (4) 
Maliyet giderleri toplamı  356.518 100 417.005 100 397.843 100 (4) 

Kuruluşun 2016 yılı maliyet giderleri toplamı geçen yıla göre % 11,6 oranında 
artışla 397,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 302 milyon TL’si üretimle 
doğrudan ilgili giderler, 95,9 milyon TL’si üretimle doğrudan ilgili giderlerdir.  

Üretimle doğrudan ilgili giderlerin toplam maliyet giderleri içindeki payı önceki 
döneme göre 1 puanlık azalma ile % 75 düzeyinde gerçekleşmiş; üretimle dolaylı 
giderlerin toplam giderlere oranı da aynı nispette artışla % 25’e yükselmiştir. 

Toplam giderler içinde en yüksek oran %71 ile personel giderleri 
oluşturmaktadır.  

2016 yılında gerçekleşen üretim giderlerinin yürütülen hizmetlerin türüne göre 
dağılımını gösterir tabloya aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 19 - Hizmet türlerine göre maliyetler 

Üretim Gideri  
Önceki 

Yıl 
Toplam 

Gemi 
Kurtarma 

 
Gemi 
Trafik 

Fenerler Tahlisiye Telsiz Klavuzluk Diğer Toplam 

   
Bin TL 

 
Bin TL 

 
Bin TL 

 
Bin TL 

 
Bin TL 

Bin 
TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Üretimle doğrudan  
ilgili giderler:                 

   - Yakıt gideri  16.834 12.059 7 83 64 20 247 5 12.484 
   - Personel gideri  186.988 115.407 22.802 3.697 7.736 11.179 47.665 241 208.727 
   - Tamir, bakım, 
onarım 7.701 7.344 530 368 203 124 13 12 8.595 
   - Amortisman gideri  39.409 37.355 5.590 1.019 419 419 1.326 2.648 48.777 
   - Diğer giderler  18.624 11.940 3.384 1.341 624 5.231 565 295 23.382 

Toplam (1)  269.556 184.105 32.313 6.510 9.046 16.974 49.817 3.200 301.966 
2- Üretimle dolaylı 
ilgili giderler:   

 
      

   - Yakıt gideri  119 2      105 108 
   - Personel gideri  68.991 265 890 499   881 74.918 77.452 
   - Tamir, bakım, 
onarım 302       415 415 
   - Amortisman gideri  3.275 59 52 614 3  78 2.068 2.875 
   - Diğer giderler  14.275 122 485 47   8 14.364 15.028 

Toplam (2)  86.962 449 1.427 1.160 3  966 91.871 95.877 
Maliyet giderleri top.  356.518 184.553 33.740 7.670 9.049 16.974 50.784 95.072 397.843 

Hizmet türlerine göre toplam maliyetler içinde % 46,3 oranıyla gemi kurtarma 
hizmet maliyeti ilk sırayı almaktadır.  

F-Pazarlama: 
1-Satışlar:  
Kuruluşun hizmet türlerine göre satışlarının geçen yıl, cari yıl program ve 

gerçekleşme değerleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 20 - Satışlar 
  2015 2016 

    Program   
Satışlar Gerçekleşen İlk Son Gerçekleşen 

    durum durum   
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Gemi Kurtarma hizmetleri:         
  - Yurtiçi 668 2.250 990 950 
  - Yurtdışı 35.358 18.495 6.591 3.457 
Römorkaj hizmetleri      
Diğer Hizmetler 2.445 5.381 1.951 1.549 

Toplam (1) 38.471 26.126 9.533 5.956 
2- Kılavuzluk (Pilotaj ) 
hizmetleri:      
  - Yurtiçi 8.372 8.619 10.314 10.234 
  - Yurtdışı 215.619 229.911 227.722 230.938 
Römorkaj hizmetleri 67.682 73.773 65.146 65.324 

Toplam (2) 291.673 312.303 303.182 306.496 
3- Fener hizmetleri:      
  - Yurtiçi 20.929 22.969 23.845 23.871 
  - Yurtdışı 263.538 274.077 290.540 289.661 
  - Vade farkı 

 
   

Toplam (2) 284.467 297.047 314.385 313.533 
4- Tahlisiye hizmetleri:      
  - Yurtiçi 2.976 3.083 3.269 3.234 
  - Yurtdışı 41.298 48.775 43.943 45.456 
  - Vade farkı 

 
   

Toplam (4) 44.274 51.858 47.213 48.690 
5- Telsiz hizmetleri 3.287 3.922 3.122 3.355 

Toplam (5) 3.287 3.922 3.122 3.355 
Genel Toplam(1+2+3+4+5) 662.172 691.257 677.435 678.031 

2016 yılında gemi kurtarma, römorkaj, kılavuzluk, tahlisiye, fener ve telsiz 
hizmetleri karşılığı geçen yıldan % 2,4 fazlasıyla toplam 678 milyon TL net satış geliri 
elde etmiştir. Gelirlerin ağırlıklı kısmı kılavuzluk ve fener hizmetlerinden sağlanmıştır. 

Kuruluşun 2016 yılındaki gemi kurtarma hizmetlerine ilişkin toplu bilgiler, 
gemilerden elde ettiği gelirler ve kılavuzluk ve römorkaj gelirleri aşağıdaki tablolarda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 21 - Hizmetlere ilişkin toplu bilgiler 

Hizmet Türü 
 

2015 Yılı 2016 Yılı 
Gerçekleşen 

(Bin TL) 
Gerçekleşen                           

(Bin TL) 
GEMİ KURTARMA HİZMETLERİ     
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  195.872 218.294 
     Cari Yıl Hasılatı  42.746 6.624 
     Diğer İndirimler (-) (4.275) (668) 
     Sonuç (+),(-)  (157.401) (212.338) 
KILAVUZLUK (PİLOTAJ ) ve RÖMORKAJ 
HİZMETLERİ     

     Cari Yıl Faaliyet Gideri  44.972 50.784 
     Cari Yıl Hasılatı  349.301 367.059 
   Denizcilik Müsteşarlığına ödenen  % 6.5 Hasılat Payı (34.923) (23.858) 
     Diğer İndirimler (-) (22.705) (36.705) 
     Sonuç (+),(-)  246.701 255.712 
FENER  HİZMETLERİ      
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  5.952 7.671 
     Cari Yıl Hasılatı  318.147 349.881 
     Satıştan İadeler ( - ) (1.867) (1.360) 
     Diğer İndirimler (-) (31.812) (34.988) 
     Sonuç (+),(-)  278.516 305.862 
TAHLİSİYE HİZMETLERİ    
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  7.865 9.049 
     Cari Yıl Hasılatı  49.423 54.382 
     Satıştan İadeler ( - ) (208) (254) 
     Diğer İndirimler (-) (4.942) (5.438) 
     Sonuç (+),(-)  36.408 39.641 
TELSİZ HİZMETLERİ    
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  15.891 16.974 
     Cari Yıl Hasılatı  3.689 3.766 
     Diğer İndirimler (-) (402) (410) 
     Sonuç (+),(-)  (12.604) (13.618) 
DİĞER HİZMETLERİ     
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  85.966 95.072 
     Cari Yıl Hasılatı     
     Diğer İndirimler (-)    
     Sonuç (+),(-)  (85.966) (95.072) 
     
 FAALİYET İÇİ TOPLAMI     
     Gider  356.518 397.844 
     Hasılat  763.306 781.712 
     Satıştan İadeler ( - ) 1 (2.075) (1.614) 
     Diğer İndirimler (-) 2 (99.059) (102.067) 
     Faaliyet karı/zararı (+),(-)  305.654 280.187 

1- Yapılan iadeler ile Denizcilik Müsteşarlığına bağlı liman başkanlıkları vasıtasıyla tahsil olunan %1,5 pay. 

2- Gayri Safi Satış Hasılatından Maliye Bakanlığına ödenen %10 pay ile kılavuzluk ve römokaj gelirlerinden UHDB’ye 
ödenen %6,5 pay.  
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Tablo 21 - Hizmetlere ilişkin toplu bilgiler 

Hizmet Türü 
 

2015 Yılı 2016 Yılı 
Gerçekleşen 

(Bin TL) 
Gerçekleşen                           

(Bin TL) 
GEMİ KURTARMA HİZMETLERİ     
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  195.872 218.294 
     Cari Yıl Hasılatı  42.746 6.624 
     Diğer İndirimler (-) (4.275) (668) 
     Sonuç (+),(-)  (157.401) (212.338) 
KILAVUZLUK (PİLOTAJ ) ve RÖMORKAJ 
HİZMETLERİ     

     Cari Yıl Faaliyet Gideri  44.972 50.784 
     Cari Yıl Hasılatı  349.301 367.059 
   Denizcilik Müsteşarlığına ödenen  % 6.5 Hasılat Payı (34.923) (23.858) 
     Diğer İndirimler (-) (22.705) (36.705) 
     Sonuç (+),(-)  246.701 255.712 
FENER  HİZMETLERİ      
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  5.952 7.671 
     Cari Yıl Hasılatı  318.147 349.881 
     Satıştan İadeler ( - ) (1.867) (1.360) 
     Diğer İndirimler (-) (31.812) (34.988) 
     Sonuç (+),(-)  278.516 305.862 
TAHLİSİYE HİZMETLERİ    
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  7.865 9.049 
     Cari Yıl Hasılatı  49.423 54.382 
     Satıştan İadeler ( - ) (208) (254) 
     Diğer İndirimler (-) (4.942) (5.438) 
     Sonuç (+),(-)  36.408 39.641 
TELSİZ HİZMETLERİ    
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  15.891 16.974 
     Cari Yıl Hasılatı  3.689 3.766 
     Diğer İndirimler (-) (402) (410) 
     Sonuç (+),(-)  (12.604) (13.618) 
DİĞER HİZMETLERİ     
     Cari Yıl Faaliyet Gideri  85.966 95.072 
     Cari Yıl Hasılatı     
     Diğer İndirimler (-)    
     Sonuç (+),(-)  (85.966) (95.072) 
     
 FAALİYET İÇİ TOPLAMI     
     Gider  356.518 397.844 
     Hasılat  763.306 781.712 
     Satıştan İadeler ( - ) 1 (2.075) (1.614) 
     Diğer İndirimler (-) 2 (99.059) (102.067) 
     Faaliyet karı/zararı (+),(-)  305.654 280.187 

1- Yapılan iadeler ile Denizcilik Müsteşarlığına bağlı liman başkanlıkları vasıtasıyla tahsil olunan %1,5 pay. 

2- Gayri Safi Satış Hasılatından Maliye Bakanlığına ödenen %10 pay ile kılavuzluk ve römokaj gelirlerinden UHDB’ye 
ödenen %6,5 pay.  

 

 

Tablo 22 - Gemilerden elde edilen gelirler 

SEFER DURUMU 2015 YILI 2016 YILI 
GERÇEKLEŞEN PROGRAM GERÇEKLEŞEN 

T 
R 

A
 N

 S
 İ 

 T
 

          
TÜRK Fener 1.873.092 2.078.544 2.059.441 
  Tahlisiye 765.260 898.130 843.320 
  TOPLAM 2.638.351 2.976.674 2.902.761 
YABANCI Fener 50.895.390 56.190.771 55.958.834 
  Tahlisiye 21.883.121 24.215.802 24.115.297 
  TOPLAM 72.778.511 80.406.573 80.074.131 
TOPLAM Fener 52.768.481 58.269.315 58.018.275 
  Tahlisiye 22.648.381 25.113.932 24.958.617 
TRANSİT TOPLAMI (TL) 75.416.862 83.383.247 82.976.892 
  TOPLAM ($) 27.676.928 27.669.901 27.414.971 

S 
  E

   
R

   
B

   
E 

  S
   

T 

İS
TA

N
BU

L 
 B

O
Ğ

A
ZI

 

TÜRK Fener 3.246.862 3.581.400 3.569.883 
  Tahlisiye 2.541.141 2.734.344 2.800.349 
  TOPLAM 5.788.002 6.315.744 6.370.232 
YABANCI Fener 28.258.283 30.262.471 31.069.623 
  Tahlisiye 24.159.045 24.784.353 26.623.376 
  TOPLAM 52.417.327 55.046.824 57.692.998 
TOPLAM Fener 31.505.144 33.843.871 34.639.506 
  Tahlisiye 26.700.185 27.518.697 29.423.724 
İST. BOĞAZI TOPLAMI 
(TL) 58.205.329 61.362.586 64.063.231 
  TOPLAM ($) 21.360.538 20.362.558 21.166.032 

ÇA
N

A
K

K
A

L
E 

BO
Ğ

A
ZI

 TÜRK Fener 5.849.599 7.046.591 6.431.560 
YABANCI Fener 51.048.787 53.889.430 56.127.492 
Ç.KALE BOĞAZI 
TOPLAMI (TL) 56.898.386 60.936.021 62.559.052 
  TOPLAM ($) 20.880.908 20.221.012 20.669.063 

Lİ
M

A
N

LA
R           

TÜRK Fener 12.285.342 14.543.018 13.507.577 
YABANCI Fener 164.764.245 183.321.500 181.156.192 
LİMANLAR TOPLAMI (TL) 177.049.587 197.864.518 194.663.769 
  TOPLAM ($) 64.974.7103 65.659.372 64.315.515 

TO
PL

A
M

 

TÜRK Fener 23.254.894 27.249.553 25.568.461 
  Tahlisiye 3.306.400 3.632.474 3.643.669 
  TOPLAM 26.561.294 30.882.027 29.212.130 
YABANCI Fener 294.966.704 323.664.172 324.312.141 
  Tahlisiye 46.042.166 49.000.155 50.738.673 
  TOPLAM 341.008.869 372.664.327 375.050.814 
TOPLAM FENER 318.221.598 350.913.725 349.880.602 
TOPLAM TAHLİSİYE 49.348.566 52.632.629 54.382.341 
GENEL TOPLAM (TL) 367.570.164 403.546.354 404.262.944 
GENEL TOPLAM ( $ ) 134.893.084 133.912.844 133.565.581 
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   Tablo 23- Kılavuzluk ve römorkaj gelirleri 

SEFER DURUMU 
2015 YILI 2016 YILI 

GERÇEKLEŞEN PROGRAM GERÇEKLEŞEN 

TÜ
RK

 B
O

Ğ
A

ZL
A

RI
 

 
        

TÜRK PİLOTAJ 6.955.311 6.989.307 7.488.397 

 
RÖMORKAJ 10.802.561 13.119.490 10.427.295 

 
TOPLAM 17.757.872 20.108.797 17.915.692 

YABANCI PİLOTAJ 234.015.532 258.217.038 251.951.536 

 
RÖMORKAJ 46.644.985 44.364.682 45.024.602 

 
TOPLAM 280.660.517 302.581.720 296.976.138 

TOPLAM PİLOTAJ 240.970.843 265.206.345 259.439.933 

 
RÖMORKAJ 57.447.546 57.484.172 55.451.897 

 
TOPLAM (TL) 298.418.389 322.690.517 314.891.831 

  TOPLAM ($) 109.515.354 107.081.638 104.038.005 

Lİ
M

A
N

LA
R 

TÜRK PİLOTAJ 3.072.531 5.359.618 3.308.024 

 
RÖMORKAJ 3.953.599 4.245.323 3.816.256 

 
TOPLAM 7.026.130 9.604.941 7.124.280 

YABANCI PİLOTAJ 24.222.751 14.465.706 26.079.292 

 
RÖMORKAJ 19.646.565 16.289.458 18.964.070 

 
TOPLAM 43.869.316 30.755.164 45.043.362 

TOPLAM PİLOTAJ 27.295.282 19.825.324 29.387.315 

 
RÖMORKAJ 23.600.165 20.534.781 22.780.327 

 
TOPLAM (TL) 50.895.447 40.360.105 52.167.642 

  TOPLAM ($) 18.677.914 13.393.099 17.235.815 

T 
O

 P
 L

 A
 M

 

TÜRK PİLOTAJ 10.027.842 12.348.925 10.796.421 

 
RÖMORKAJ 14.756.161 17.364.813 14.243.551 

 
TOPLAM 24.784.003 29.713.738 25.039.972 

YABANCI PİLOTAJ 258.238.283 272.682.744 278.030.828 

 
RÖMORKAJ 66.291.551 60.654.140 63.988.673 

 
TOPLAM 324.529.834 333.336.884 342.019.500 

TOPLAM PİLOTAJ 268.266.125 285.031.669 288.827.249 

TOPLAM RÖMORKAJ 81.047.711 78.018.953 78.232.224 

GENEL TOPLAM  (TL) 349.313.836 363.050.622 367.059.473 

GENEL TOPLAM ( $ ) 128.193.268 120.474.738 121.273.821 
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   Tablo 23- Kılavuzluk ve römorkaj gelirleri 

SEFER DURUMU 
2015 YILI 2016 YILI 

GERÇEKLEŞEN PROGRAM GERÇEKLEŞEN 

TÜ
RK

 B
O

Ğ
A

ZL
A

RI
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TOPLAM 17.757.872 20.108.797 17.915.692 

YABANCI PİLOTAJ 234.015.532 258.217.038 251.951.536 

 
RÖMORKAJ 46.644.985 44.364.682 45.024.602 

 
TOPLAM 280.660.517 302.581.720 296.976.138 

TOPLAM PİLOTAJ 240.970.843 265.206.345 259.439.933 

 
RÖMORKAJ 57.447.546 57.484.172 55.451.897 

 
TOPLAM (TL) 298.418.389 322.690.517 314.891.831 

  TOPLAM ($) 109.515.354 107.081.638 104.038.005 

Lİ
M

A
N

LA
R 

TÜRK PİLOTAJ 3.072.531 5.359.618 3.308.024 

 
RÖMORKAJ 3.953.599 4.245.323 3.816.256 

 
TOPLAM 7.026.130 9.604.941 7.124.280 

YABANCI PİLOTAJ 24.222.751 14.465.706 26.079.292 

 
RÖMORKAJ 19.646.565 16.289.458 18.964.070 

 
TOPLAM 43.869.316 30.755.164 45.043.362 

TOPLAM PİLOTAJ 27.295.282 19.825.324 29.387.315 

 
RÖMORKAJ 23.600.165 20.534.781 22.780.327 

 
TOPLAM (TL) 50.895.447 40.360.105 52.167.642 

  TOPLAM ($) 18.677.914 13.393.099 17.235.815 

T 
O

 P
 L

 A
 M

 

TÜRK PİLOTAJ 10.027.842 12.348.925 10.796.421 

 
RÖMORKAJ 14.756.161 17.364.813 14.243.551 

 
TOPLAM 24.784.003 29.713.738 25.039.972 

YABANCI PİLOTAJ 258.238.283 272.682.744 278.030.828 

 
RÖMORKAJ 66.291.551 60.654.140 63.988.673 

 
TOPLAM 324.529.834 333.336.884 342.019.500 

TOPLAM PİLOTAJ 268.266.125 285.031.669 288.827.249 

TOPLAM RÖMORKAJ 81.047.711 78.018.953 78.232.224 

GENEL TOPLAM  (TL) 349.313.836 363.050.622 367.059.473 

GENEL TOPLAM ( $ ) 128.193.268 120.474.738 121.273.821 

 

 

 

G-Sigorta işleri : 
Kuruluşun 2016 yılı sigorta bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 24 - Sigorta bilgileri  

Sigorta türü Sigorta 
kıymeti 

Ayrılan fon 
veya ödenen 
prim tutarı 

Mahsup veya 
tahsil edilen 
hasar tutarı 

Fark Birikmiş 
iş sigorta 

fonu 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Geçen yıldan devreden iç  
sigorta fonu           
B- Yıl içinde yaptırılan           
1- İç sigorta - - - - - 
2- Sigorta Şirketlerine 1.142.657 4.466 2.122 (2.344)   

Toplam (B) 1.142.657 4.466 2.122 (2.344)   
C- Gelecek yıla devreden           

Kuruluşun 2016 döneminde deniz araçlarının, fener, şamandıra, telsiz 
istasyonları ile tahlisiye ve gözetleme istasyonu, malzeme depoları, binalar ve 
demirbaşları gibi 1,1 milyar TL tutarlı varlıkların deprem, yangın, hırsızlık vb. 
bilumum sigortaları 4,5 milyon TL primle yaptırılmıştır. 2016 faaliyet döneminde 2,1 
milyon TL tutarında hasar tutarı tahsil edilmiştir. 

H-İşletme sonuçları:  
1-Satışların kârlılığı: 
Kuruluşun 2016 yılı satış sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 25 - Satış sonuçları 

Satış Sonuçları 
 

 
Brüt 
Satış 

Bin TL 

Satış 
İndirimleri 

Bin TL 

Net 
Satışlar 
Bin TL 

Satışların 
Maliyeti 
Bin TL 

Faaliyet 
Giderleri 
Bin TL 

Satış 
Maliyetleri 

Toplamı 
Bin TL 

Faaliyet 
Kârı veya 

Zararı 
Bin TL 

Satış 
Maliyetleri 
Toplamına 

Göre 
Kâr veya 

Zarar 
% 

Gemi Kurtarma 
hizmetleri :                 
  - Yurtiçi 1.056        
  - Yurtdışı 3.841        
Diğer hizmetler 1.727        

Toplam 6.624 667 5.957 216.418 1.876 218.294 (212.337) (97) 
Kılavuzluk ve 
Römorkaj hizm.:         
  - Yurtiçi 30.019        
  - Yurtdışı 337.040        

Toplam 367.059 60.563 306.496 49.817 967 50.784 255.712 504 
Fener  hizmetleri:          
  - Yurtiçi 26.524        
  - Yurtdışı 323.357        

Toplam 349.881 36.348 313.533 6.510 1.161 7.671 305.862 3.987 
Tahlisiye  
hizmetleri :         
  - Yurtiçi 3.594        
  - Yurtdışı 50.789        

Toplam 54.383 5.692 48.690 9.046 3 9.050 39.641 438 
Telsiz hizmetleri 3.766 410 3.355 16.974 - 16.974 (13.619) (80) 
Diğer Hizmetler -   3.201 91.871 95.072 (95.072) (100) 

Genel Toplam 781.713 103.680 678.031 301.966 95.878 397.843 280.188 70 

 
Kuruluş 2016 yılında 397,8 milyon TL satış maliyetine karşılık 678 milyon TL 

net satış geliri elde etmiş, dolayısıyla 280,2 milyon TL faaliyet kârı oluşmuştur. 
Kuruluşun gelir ve giderleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, raporun “Gelir Tablosu” 
bölümünde yer almaktadır. 

KEGM’nin 2016 yılı satış sonuçları göstergeleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 25 - Satış sonuçları 

Satış Sonuçları 
 

 
Brüt 
Satış 

Bin TL 

Satış 
İndirimleri 

Bin TL 

Net 
Satışlar 
Bin TL 

Satışların 
Maliyeti 
Bin TL 

Faaliyet 
Giderleri 
Bin TL 

Satış 
Maliyetleri 

Toplamı 
Bin TL 

Faaliyet 
Kârı veya 

Zararı 
Bin TL 

Satış 
Maliyetleri 
Toplamına 

Göre 
Kâr veya 

Zarar 
% 
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net satış geliri elde etmiş, dolayısıyla 280,2 milyon TL faaliyet kârı oluşmuştur. 
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bölümünde yer almaktadır. 

KEGM’nin 2016 yılı satış sonuçları göstergeleri aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Tablo 26 - Faaliyet sonuçlarına ilişkin göstergeler 
      2015 2016 

Göstergeler 
 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
      % % % 

1- Maliyet giderleri göstergesi: 
 

      
  Satışların maliyeti x 100 

 
41 41 45 

  Net satışlar 
 

    

2- Faaliyet giderleri göstergesi: 
 

      
  Faaliyet giderleri x 100 

 
13 14 14 

  Net satışlar 
 

    

3- Satış göstergesi: 
 

      
  Satış Maliyetleri toplamı x 100 

 
54 55 59 

  Net satışlar 
 

    
4- Faaliyet sonucu göstergesi: 

 
      

  Faaliyet kârı x 100 
 

46 45 41 
  Net satışlar 

 
    

KEGM 2016 yılında gerçekleştirdiği her 100 TL tutarında hizmet için 45 TL si 
maliyet gideri, 14 lirası da faaliyet gideri olmak üzere toplam 59 TL tutarında hizmet 
satış maliyeti yapmış 41 TL kâr sağlamıştır. 
 b) Bünye dışı faktörler: 
 - Kuruluşun piyasa payı: 

Türk denizleri ve karasularında seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin 
seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri ile 
kılavuzluk, römorkörcülük hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili cihaz ve tesislerini 
kurmak, işletmek, can, mal ve gemi kurtarmak, yardım, çeki, batık çıkarmak ve 
bunlarla ilgili römorkaj ve dalgıçlık hizmetlerini yürütmek, güvenli seyre yönelik 
kurulmuş ve kurulacak olan sahil telsiz istasyonları, Otomatik Tanımlama Sistemi ve 
benzeri sistemlerle ilgili her türlü yatırımı yapmak ve tekel şeklinde işleterek seyir 
emniyetini artırmakla görevli ve sorumludur.  

- Fiyatlar:  
Kuruluş hizmetlerine ilişkin tarifeler esas itibariyle dolar üzerinden 

belirlenmekte ve ortalama kur üzerinden tahsil edilmektedir. Kuruluşun bu tarifelerden 
transit geçişlere ait olan Montrö Sözleşmesi uyarınca ve Bakanlar Kurulu’nun 
1983/6138 sayılı %75,3 oranındaki indirim uygulamasına ilişkin kararı çerçevesinde 
belirlenmiştir. Ücretler tarifesinde yapılan ödemeler için 1 doların ödeme günündeki 
döviz alış kurunun TL karşılığıdır. Diğer hizmet satış bedelleri ise yine dolar 
üzerinden kuruluş kendisi belirlemektedir. Gemi kurtarma-yardım ücretleri ise 
karşılıklı imzalanan TOF veya LOF mukavelesi hükümleri çerçevesinde sulh yoluyla 
veya hakem tarafından olayın mahiyetine, gemi tonajına, gemi değerine ve kurtarılan 
değerlere göre tespit edilmektedir. Telsiz İşletme Müdürlüğü’nün uyguladığı fiyat 
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tarifeleri ise Yönetim Kurulu Kararı ile devir tarihinden itibaren aynen 
uygulanmaktadır.   

2-Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayri safi yurtiçi hasılaya katkı: 
Kuruluş 2016 yılı faaliyet döneminde Alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya 

624,1 milyon TL katkıda bulunmuştur.  
Gayri safi yurt içi hasılaya katkı çizelgesi (Ek:9) da gösterilmiştir.   
b) Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi: 
Kuruluş 2016 yılında, fener, tahlisiye ve gemi kurtarma hizmetleri karşılığı 

715,1 milyon TL karşılığı döviz sağlamış, buna karşılık aynı dönemde 4,7 milyon TL 
karşılığı döviz çıkışı olmuştur.  

Dış ödemeler dengesine etki çizelgesine ekler arasında  (Ek:10) yer verilmiştir. 
c) Hazine ile ilişkiler: 
Kuruluşun 2016 yılı faaliyet döneminde 150,3 milyon TL vergi tahakkuk 

etmiştir. Bu verginin 95,9 milyon TL’si Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim, harç 
ve fonlar, 53,4 milyon TL’si de Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim harç ve 
fonlardır.  

Vergiler çizelgesine ekler arasında  (Ek:11) yer verilmiştir. 

I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
İştirakler:  
Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şirketi, 17.07.1997 tarih ve 

97/9657 sayılı T.C. Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
KKTC arasında Denizde Arama Kurtarma Konusunda Anlaşmanın” uygulanması 
çerçevesinde Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
KKTC’nde gerekli şube ve istasyon kurmak üzere ve gerektiğinde KKTC’de Şirketler 
kurmaya veya kurulmuş şirketlere ortak olmaya yetki tanıyan 12.07.2000 tarih ve 
2000/1052 sayılı TC Bakanlar Kurulu Kararı, 24.08.2000 tarih ve 24150 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanmıştır. 

Buna istinaden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın %01, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf 
Sandığı’nın %30, Kuruluş’ un  %69,9 oranlarında iştiraki ile 100 bin lira sermayeli 
merkezi Girne’de olmak üzere “Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. 
Şti.” adı altında bir şirket kurulmuştur. KKTC kanunlarına göre kurulan şirketin ana 
statüsü 12.12.2000 tarihinde tescil ettirilerek ilk yönetim kurulu toplantısı 15.01.2001 
tarihinde yapılarak şirket faaliyete geçmiştir. 

Şirket’in 25.01.2002 tarihindeki 2 nci Olağan Genel Kurul Toplantısında 
sermayenin 100 bin liradan 500 bin liraya çıkarılması kararı alınmıştır. Sermaye 
yeniden değerleme ile birlikte 2002 yılında 511 bin TL, 2003 yılında 542 bin TL, 2006 
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yılında 775 bin TL 2007 yılında ise yeniden değerleme sonrası 796 bin TL olmuştur. 
Sermayenin tamamı ödenmiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 15.03.2006 tarih, 8-639-
2006 sayılı kararı ile Şirket KİT statüsü kazanmış olup, KKTC Telekomünikasyon 
Dairesi bünyesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Telsiz İstasyonu Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti 
ve Gemi Kurtarma. Şti. Ltd.Ş.ti’ne devredilmiştir. 

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Limited Şirketi’nin 
mevcut sermaye durumu aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo 27 - Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nin sermaye durumu  

 
Grubu 

 

Hisse Sahibi Kuruluş 
Oranı 

(%) 

Hisse 
Adedi 

Adet 

Hisse Tutarı 

TL 

A T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 

0,1 51 5.100 

B Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 48,9 25.987 2.598.700 

C KKTC Kıbrıs Türk Cemaati Meclisi 
Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı  51 27.102 2.710.200 

 Toplam 100 53.140 5.314.000 

Kuruluş Genel Müdürlük, Girne ve Gazimağusa İstasyon Amirliğinden 
oluşmaktadır. Gazimağusa’da konuşlandırılmış bir adet Liman Kontrol-5 botu mevcut 
olup, bot personel sayısı 1 kişidir.  

Lefkoşa’da denizde haberleşmeyi ve seyir güvenliğini sağlamak için Kıbrıs 
Türk Radyo mevcut olup personel sayısı 14 kişidir.  

Girne’de konuşlandırılmış arama kurtarma maksatlı bir adet Söndüren 10 
römorkörü mevcut olup römorkör personel sayısı 28 kişidir.  

Yönetim Kurulu Şirket ana tüzüğü gereği 5 kişiden oluşmaktadır. 
Şirket KKTC Sayıştay’ı tarafından denetlenmektedir. 

J – Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2000-2005) Kalkınma Planı, 

çerçevesinde, Türkiye'yi 21. yüzyıla hazırlamanın gerekli alt yapısını oluşturmak 
amacıyla hazırlanan ve 2001-2023 yıllarını kapsayan Uzun Vadeli Gelişme 
Stratejisinin ortaya koyduğu perspektif, öncelikleri ve politikaları itibarıyla çağın 
değişen ekonomik ve sosyal gelişmelerini dikkate almaktadır. 

Uzun Vadeli Strateji perspektifinde hazırlanan ve 2014-2018 dönemini 
kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, 06.07.2013 tarih ve 28699 Mükerrer sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan, bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 
dönemini kapsayan ve 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli atılımı gerçekleştirmek 
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üzere tasarlanan Orta Vadeli Program ise (OVP), 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5.9.2014 tarihinde 
kararlaştırılmış, 2014/6840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 
08.10.2013 tarihli ve 29139M sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Kalkınma Planları çerçevesinde her yıl oluşturulan “Yıllık Program” ile 
“Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”, Yüksek 
Planlama Kurulu’nca (YPK) kararlaştırıldıktan sonra 641 sayılı KHK’nın 32 inci 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nda son şeklini alarak Resmi Gazetede yayımlanıp 
yürürlüğe girmektedir.  

Kuruluşun 2016 Yılı Programı, 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 2016 Yılı Yatırım Programı; Onuncu Kalkınma Planında, 
2015-2017 Orta Vadeli Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

1-Yatırımlar: 
KİT’ler ile bunların bağlı ortaklıkları tarafından gerçekleştirilecek yatırım 

projeleri, diğer idarelerle beraber 2016 Yılı Yatırım Programında sektörel bazda 
düzenlenmiştir. Yatırım projeleri; "etüt proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni 
projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, 
karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2016 sonuna kadar tahmini harcama 
miktarı ve 2016 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir. 

KEGM’nin 2016 Yılı Yatırım Programında proje tutarı 118,7 milyon TL ve 
2016 yılı ödeneği 70 milyon TL olmak üzere, 6 adedi devam eden, 2 adedi yeni, 
toplam 8 adet proje yer almıştır.  

Kalkınma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığından alınan olurlar kapsamında; 
ödenek miktarında değişiklik yapılmadan projeler arası ödenek aktarılması sonucu 
yatırım programı revizeler yapıldığı görülmüştür. 

Kuruluşun 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin proje tutarları, 
ödenekleri ile harcama ve gerçekleştirme oranları aşağıda gösterilmiştir. 
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Kuruluş 2016 Yılı Yatırım Programı ile proje tutarı 118,6 milyon TL olarak 
belirlenmiş olan 8 proje için 70 milyon TL yatırım harcaması öngörülmüş, yılı içinde 
gerçekleşen yatırım harcaması tutarı 20,3 milyon TL ile % 29 oranında nakdi ve fiziki 
gerçekleşme sağlanmıştır.  

 2016 yılı yatırım programında yer alan projelere aşağıda değinilmiştir. 
A-Etüt-Proje İşleri 
Bu amaçla herhangi bir harcamada bulunulmamıştır. 
B- Devam eden projeler 
a)2016 Yılında Bitenler 
1-2014E020010 Akıntı Ölçüm Sistemi 

1.865 bin TL tutarlı söz konusu proje için, yılında 640 bin TL ödenek ayrılmış, 
proje ödeneğinden program yılında sadece 384 TL harcama yapılmıştır. 

Proje ile, gemi trafik hizmetinin verildiği Türk boğazları alanında trafik 
hizmetinin verilmesinde ve can kurtarma operasyonlarında önemli bir bilgi kabul 
edilen akıntı değerlerinin bilinmemesinden dolayı, akıntı ölçüm sisteminin teminiyle 
Türk Boğazlarında can kurtarma operasyonlarında akıntı bilgilerinin de kullanılması 
ile operasyonel başarının artırılması hedeflenmiştir. 

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sisteminin işletiminde, seyir 
emniyetinin artırılması ve trafik organizasyonunun etkin yürütülebilmesi amacıyla 
boğazlardaki akıntı yönünün ve şiddetinin bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sistem 
kapsamında tesis edilen ve şamandıraya konuşlu algılayıcılardan oluşan mevcut akıntı 
ölçüm sisteminin artık ekonomik ömrünü doldurması ve yerel deniz trafiğinden 
kaynaklı ortaya çıkan işletme zorlukları nedeniyle sistemin yenilenmesi gereği ortaya 
çıkmış, 22.04.2013 tarih 18710 sayılı “Akıntı Ölçüm Sistemi” kurulumu işi için 
Makam Olur’u alınmıştır. 

Ölçüm için tercih edilecek teknoloji türünün tespitine yönelik araştırma 
yapılmıştır. 20.12.2013 tarihinde TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi ve KEGM nin 
katılımıyla toplantı yapılmış ve TÜBİTAK’ın su altı akustiği konusunda imkanı ve 
tecrübesi olduğu, ihtiyaç duyulan böyle bir sistemi kurma kabiliyetinin bulunduğu 
öğrenilmiştir. 

Projede, akustik doppler ve deniz tabanına yerleştirilecek tip algılayıcı çözümü 
benimsenmiş, bu konuda otorite olan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı (SHODB) ile çalışma yapılarak hem bulunan çözüm hem de algılayıcı 
yerleri konusunda mutabakat sağlanmış, algılayıcıların yerleştirileceği yerlerin kesit 
yapısı hakkında bilgi alınmıştır. 

TÜBİTAK ile araştırma-geliştirme ve uygulama işi projesi kapsamında; 
Projenin başlama, bitiş tarihi ve proje tutarı Kalkınma Bakanlığı’nın 24.06.2014 tarih 
ve 2739 sayılı yazısı ile revize edilmiş, 17.12.2014 tarihinde 1.433.017 TL bedelle ve 
540 takvim günü üzerinden TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile sözleşme 
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imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yüklenici firmaya 2014 yılında 1,0 milyon TL 
ödeme yapılmıştır. Sözleşmede iş süresinin 540 takvim günü olması nedeniyle 
projenin bitiş tarihinin 2016 olarak revize edilmesi talep edilmiş ve 
gerçekleştirilmiştir.  

Algılayıcıların konuşlanacağı mevkiler için ön deniz test çalışmaları TÜBİTAK 
tarafından 23.03-06.04.2015 tarihleri arasında yapılmış, sonucunda akustik doppler 
algılayıcı tipleri ve sistemin mimari yapısı belirlenmiştir. Nisan 2015 ayında ön deniz 
test çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılmış ve 
Haydarpaşa, Kızkulesi ve Yeniköy bölgelerine deniz dibine yerleşik, Aşiyan bölgesine 
ise yatay profilleyici kurulumu kararı şekillendirilmiştir. 

Algılayıcı kurulumları 21.01.2016-15.02.2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Mart 2016 ayı itibariyle testlere ve verilerin İstanbul GTH 
Operasyon Amirliğine aktarılmasına başlanmış, alınan veriler doğrultusunda sistemin 
ihtiyacı karşılayabileceği gözlemlenmiş, algılayıcı yerlerinin doğru olduğu 
anlaşılmıştır. 

 Gelinen Süreçte; Yeniköy algılayıcısın bulunduğu bölgede kaçak midye 
avcılığı, Kızkulesi ve Haydarpaşa algılayıcılarının bulunduğu bölgelerde ise kaçak 
tirol avcılığı nedeniyle algılayıcı veri kablosunda hasar tespit edilmiş, her ne kadar 
önlem alınsa da aynı bölgede tehdidin devam edeceği öngörüsü ile Yeniköy ve 
Kızkulesi bölgesinde konuşlu algılayıcının daha emniyetli bir yere taşınması için 
projede revizyon yapılması kararı alınmıştır. 

Haziran 2016 ayı içerisinde teslimi beklenen projede, yukarıda bahsedilen yer 
değişikliği ve ilave güvenlik tedbirleri nedeniyle süre uzatımına gereği ortaya 
çıkmıştır. Diğer yandan Yeniköy akıntı algılayıcısının tesis edildiği Yeniköy Sağlık 
Feneri gemi çarpması sonucu batmış olup bu fenerin yeniden inşasının 1 yıla kadar 
sürmesi beklenilmektedir. 

Kalkınma Bakanlığından alınan 20.10.2015 tarih ve E.4308 sayılı yazı ile 
projenin bitiş yılı 2016 olarak revize edilmiştir. UHDHB dan alınan 30.09.2016 tarih 
ve E.71005 sayılı yazı kapsamında, sistemin çalışan kısımlarının kısmi kabulü 
yapılarak faaliyete başlanmış ve 2017 yılı yatırım programında yer alması için projeye 
2017-2019 dönemi yatırım programı teklifinde yer verilmiştir.  

2-2014E00040 Çok Maksatlı Hızlı Tahlisiye Botu 

Söz konusu proje için toplamda 18,3 milyon TL, yılında 4,5 milyon TL ödenek 
ayrılmış, proje ödeneğinden program yılında 2,5 milyon TL, toplamda ise 14,9 milyon 
TL harcama yapılmıştır. 

Proje ile; Türk Boğazlarında, Marmara Denizinde ve KEGM sınırları içerisinde 
oluşabilecek kaza ve diğer durumlarda, can kurtarmak amacıyla arama ve kurtarma 
çalışmalarını yapmak üzere, tüm denizlerde, çok ağır hava koşullarında çalışabilecek, 
dayanıklı ve yüksek süratli botların temini hedeflenmiştir. 

İlk ihale 13.05.2014 tarihinde yapılmış olup, verilen tekliflerin yaklaşık maliyet 
ve mevcut ödeneğin üzerinde olmasından dolayı iptal edilmiş, 15.07.2014 tarihinde 
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yapılan 2. İhale ile 4.864.000 Avro bedel üzerinden ihaleyi kazanan firma ile 
29.08.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

Botlar Camarc Design firması tarafından dizayn edilmiş olup, İTÜ Gemi İnşaatı 
ve Deniz Bilimleri Fakültesinde botların model deneyleri yapılmıştır. 

Yüklenicinin iş planındaki aksamaları ile botlara ait şaft ve pervaneleri 
üreticinin yükleniciye zamanında teslim edememesinden dolayı proje 2016 yılına 
sarkmıştır. Projenin bitiş tarihinin 2016 yılına uzatılması için 15.12.2015 tarih ve 
E.65665 sayılı yazı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yazı 
yazılmıştır.  

Botlar (KIYEM-5 ve KIYEM-6) geçici kabul işlemleri yapılarak 30.03.2016 
tarihinde, Kuruluş adına Milli Sicilde devir işlemleri tamamlanmış ve botlar filoya 
dahil edilmiştir. 

3- 2015E020030 Yüzer Seyir Yardımcılarının Modernizasyonu 

Söz konusu proje için toplamda 4,8 milyon TL ödenek ayrılmış, program 
yılında 440 bin TL harcama yapılmıştır. 

Proje ile Kuruluşun yüzer seyir yardımcılarında mevcut çelik yapılı 
şamandıraların yerine bakım gerektirmeyen polietilen şamandıralara geçiş 
hedeflenmiştir. Proje kapsamında polietilen, şamandıra, denizaltı takımları ve balans 
ağırlıkları temin edilmesi hedeflenmiştir. 

Yapılan yaklaşık maliyet sonucuna göre proje tutarının yetersiz olduğu ve ihale 
sürecinin 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilemeyeceğinden proje tutarı 4,8 milyon 
TL’ye yükseltilerek, 2016 yılı yatırım programında revize değerlere göre yer almıştır. 

Proje kapsamında denizaltı takımları ihalesi 22.09.2016 tarihinde 439,5 bin TL 
bedelle yapılmıştır. İhale kapsamındaki işler tamamlanarak teslim alınmıştır.  

a)2016 Yılından sonraya kalanlar 
1-2011E020040 Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem 

Yükseltilmesi ve İlavesi 
Söz konusu proje için 2016 yılında 18 milyon TL ödenek ayrılmış, proje 

ödeneğinden program yılında harcama yapılmamıştır. 
Gemi trafik hizmetleri projesinin amacı; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve 

Marmara Denizi’nden oluşan Türk Boğazları ile İzmit, İzmir körfez ve Kuzey Ege ile 
Mersin ve İskenderun körfez bölgelerinde, belirlenen servis alanı içinde, deniz trafik 
emniyetini ve deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre 
güvenliğini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çağdaş ve 
teknolojik imkanlar ile “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi”ni tesis etmek, işletmek ve 
idame ettirmektir. 

Milli Güvenlik Kurulu’nun 27.12.1995 tarih ve 388 sayılı tavsiye kararına 
istinaden, 24.07.1996 tarih ve 96/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu 
proje Mülga Denizcilik Müsteşarlığı (UDHB) yatırım programına alınmıştır. 
24.09.1999 tarihinde yapılan ihale sonucu Amerika’da yerleşik Lockheed Martin 
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yazılmıştır.  

Botlar (KIYEM-5 ve KIYEM-6) geçici kabul işlemleri yapılarak 30.03.2016 
tarihinde, Kuruluş adına Milli Sicilde devir işlemleri tamamlanmış ve botlar filoya 
dahil edilmiştir. 

3- 2015E020030 Yüzer Seyir Yardımcılarının Modernizasyonu 

Söz konusu proje için toplamda 4,8 milyon TL ödenek ayrılmış, program 
yılında 440 bin TL harcama yapılmıştır. 

Proje ile Kuruluşun yüzer seyir yardımcılarında mevcut çelik yapılı 
şamandıraların yerine bakım gerektirmeyen polietilen şamandıralara geçiş 
hedeflenmiştir. Proje kapsamında polietilen, şamandıra, denizaltı takımları ve balans 
ağırlıkları temin edilmesi hedeflenmiştir. 

Yapılan yaklaşık maliyet sonucuna göre proje tutarının yetersiz olduğu ve ihale 
sürecinin 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilemeyeceğinden proje tutarı 4,8 milyon 
TL’ye yükseltilerek, 2016 yılı yatırım programında revize değerlere göre yer almıştır. 

Proje kapsamında denizaltı takımları ihalesi 22.09.2016 tarihinde 439,5 bin TL 
bedelle yapılmıştır. İhale kapsamındaki işler tamamlanarak teslim alınmıştır.  

a)2016 Yılından sonraya kalanlar 
1-2011E020040 Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem 

Yükseltilmesi ve İlavesi 
Söz konusu proje için 2016 yılında 18 milyon TL ödenek ayrılmış, proje 

ödeneğinden program yılında harcama yapılmamıştır. 
Gemi trafik hizmetleri projesinin amacı; İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve 

Marmara Denizi’nden oluşan Türk Boğazları ile İzmit, İzmir körfez ve Kuzey Ege ile 
Mersin ve İskenderun körfez bölgelerinde, belirlenen servis alanı içinde, deniz trafik 
emniyetini ve deniz trafiğinden kaynaklanabilecek risk ve tehlikelere karşı çevre 
güvenliğini sağlamak amacıyla, ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak çağdaş ve 
teknolojik imkanlar ile “Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi”ni tesis etmek, işletmek ve 
idame ettirmektir. 

Milli Güvenlik Kurulu’nun 27.12.1995 tarih ve 388 sayılı tavsiye kararına 
istinaden, 24.07.1996 tarih ve 96/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu 
proje Mülga Denizcilik Müsteşarlığı (UDHB) yatırım programına alınmıştır. 
24.09.1999 tarihinde yapılan ihale sonucu Amerika’da yerleşik Lockheed Martin 

 

  

Overseas Corp. Firması ile Mülga Denizcilik Müsteşarlığı (UDHB) arasında akdedilen 
sözleşme, 18.04.2000 tarihinde Sayıştay’ca tescil edilerek hükmiyet kazanmış olup, 
yüklenici firma yükümlülüğü başlatılmıştır. 

Sistemin, işletme, bakım-onarım ve idame sorumluluğu 02.08.2002 tarih ve 
2002/4636 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Mülga Denizcilik Müsteşarlığı 
ile KEGM arasında 26.09.2002 tarihinde ikinci bir protokol tanzim edilerek KEGM’ye 
devredilmiş, 2 adet GTH Merkezi ve 13 Adet Trafik Gözetleme İstasyonu (TGİ) 
kurulumunun tamamlanmasını müteakip personelin eğitimi ve sistem testlerine 
01.09.2003 tarihinde başlanmış, 30.12.2003 tarihinde de sistem işletmeye alınmıştır.  

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltilmesi ve 
İlavesi Projesiyle 2003 yılından bu yana hizmet veren TBGTH sisteminde, ekonomik 
ömrünü tamamlamış, yedekleri bulunmayan ve arıza sıklığı artan teçhizatın günün 
teknolojilerine uyumlu hale getirilip hizmetin kesintisiz devam ettirilmesi 
hedeflenmiştir. Daha önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
yürütülen proje, 21.10.2013 tarih ve 2013/5498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
istinaden, Bakanlık tarafından yapılan müracaat sonrasında, Kalkınma Bakanlığından 
alınan 12.08.2015 tarih ve 3289 sayılı yazı ile KEGM’ye devredilmiştir.  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından en son Ağustos 2014 
döneminde güncellenen Teknik Şartnamenin günün teknolojik gelişmelere uygunluğu 
ve güncel hizmet ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
Projenin, İstanbul İstinye’de bulunan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi binasının 
temelindeki su alma sorununun çözümü için oluşturulacak proje ile birlikte senkronize 
olarak yürütülmesi planlanmaktadır. 

 İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi binasında mevcut olan ve 
temelden kaynaklanan su yalıtım sorununun giderilmesine ilişkin yapılan taleplere, 
Bakanlığın 02.10.2014 tarih ve 46055 sayılı yazıları ile, 21.10.2013 tarih ve 2013/5498 
sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan “Gemi Trafik Hizmetleri taşınmazlarının 
bakım, onarım ve donatımı ile idame, yenileme, genişleme ve geliştirilmesi için gerekli 
yatırımlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü öz kaynaklarından karşılanır” hükmüne 
işaret edilerek, “bildirilen yenileme, bakım-onarım ihtiyaçlarının” Kuruluş tarafından 
yürütülmesi cevabı verilmiştir. 

 Yine aynı Bakanlar Kurulu kararı ve bu karara istinaden Türk Boğazları Gemi 
Trafik Hizmetleri Sisteminin taşınırlarının Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne devir 
edildiği hatırlatılarak, “Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltme ve 
İlavesi Projesi”nin de KEGM tarafından yürütülmesinin uygun olacağı ve bu projenin 
Kuruluş yatırım programına ilave edilmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 06.05.2015 tarih ve 30952 sayılı yazı ile Kalkınma Bakanlığından 
talep edilmiştir.  Kalkınma Bakanlığının 18.08.2015 tarih ve 3289 sayılı yazısı ile 
konu projenin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırım programından 
çıkartılarak aynı proje numarası ve bütçe ile KEGM ye devredilmiştir.  

Kuruluş tarafından, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi binasında mevcut 
olan ve temelden kaynaklanan su yalıtım sorunu, bu durumun binanın kullanımı 
hakkında yarattığı belirsizlik ve binada yer alan sistemin yenilenmesi sonrasında bina 
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ile ilgili alınacak bir kararın yaratabileceği sıkıntı dikkate alınarak, binadaki sorunun 
giderilme yönteminin belirlenmesini müteakip, her iki projenin de eşgüdüm içerisinde 
yürütülmesini sağlayacak şekilde planlama yapılması, böyle bir plan dikkate alınarak 
sistem yükseltmesi projesi teknik şartnamesinin revize edilmesi uygun görülmüştür.  

2-2015E020040 Liman Römorkörü Projesi 
Söz konusu proje için 2016 yılında 14 milyon TL ödenek ayrılmış, proje 

ödeneğinden program yılında 10 milyon TL harcama yapılmıştır. 
Proje ile koster tip gemilerin, büyük römorkörlerin ulaşamadığı yerlerdeki 

gemilerin, su derinliğinin az olduğu ve limanlardaki düşük draflı gemilerin ihtiyaç 
duyduğu küçük tonajlı römorkör ihtiyacının giderilmesi hedeflenmiştir. 

02.11.2015 tarihinde yapılan ihale sonucu, 10.12.2015 tarihinde 650 takvim 
günü üzerinden 7.190 bin TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.    

3-2015E020050 Yeni İnşaat, Kılavuzluk, Fener ve Tahlisiye İstasyonları 
Modernizasyonu Projesi 

Muhtelif yeni inşaat, kılavuzluk, fener ve tahlisiye istasyonlarının modernize 
edilerek çağımız ihtiyaçlarına kavuşturulması hedeflenmiştir. Proje esas olarak 2012 
yılında başlamış olup 2015 yılı yatırım programında yeni numara almıştır. Proje 
ödeneği toplulaştırılmış projeler grubunda yer aldığından detay programı muhtelif 
kalemlerden oluşmaktadır. 

Projenin detay programı UDHB nın 04.05.2016 tarih ve 33975 sayılı makam 
oluru ile belirlenmiştir. 

Yeni inşaat kapsamında; Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu Hizmet binası İnşaatı 
(Çanakkale), Büyükdere Acil Müdahale İstasyonu İskele Uzatılması (İstanbul), Harem 
Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası İnşaatı, Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu Hizmet 
Binası İnşaatı, Şile Feneri ve Gardiyan Binası İnşaatı, Türkeli Feneri Müştemilatı 
İnşaatı işlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 29 - Alt Projenin 2016 Yılı Revize Detay Programı    
 

  Proje 
Ödenek 
Tutarı  

(Bin TL) 

Yapılan 
Harcama 
(Bin TL) 

2015E020050 Yeni İnşaat, Kılavuzluk, Fener Ve Tahlisiye 
İstasyonları Modernizasyonu  

14.500 1.283 

A-) Yeni İnşaat  8.010  
Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası İnşaatı (Çanakkale) 1.850  
Büyükdere Acil Müdahale İstasyonu İskele Uzatılması (İstanbul)  2.000  
Harem Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası İnşaatı (İstanbul) 910  
Gelibolu Kılavuzluk Hizmet Binası İnşaatı (Çanakkale) 2.000  
Şile Feneri ve Gardiyan Binası İnşaatı (İstanbul) 500  
Türkeli (Rumeli) Feneri ve Müştemilatı İnşaatı (İstanbul) 750  

B-) Muhtelif Onarım, Modernizasyon ve Projelendirme İşleri 6.490  
Genel Müdürlük Hizmet Binası Etüd Proje 1.000  
Muhtelif Onarım ve Modernizasyon İşleri 5.490  
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A-) Yeni İnşaat 

-Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası İnşaatı (Çanakkale): 

Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu Hizmet Binası İnşaatı (Çanakkale) için 2016 
yılında 1,8 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 

TDİ tarafından Kuruluşa devredilen Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu 
binalarının deprem hasarlı olması ve onarımının uygun olmayacağı dikkate alınarak 
Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na yapılan müracaat sonrası 
söz konusu binaların yıkılıp yerine bina yapılması hususunun uygulama projesinin 
uygun bulunması halinde mümkün olabileceğinin anlaşılması üzerine 25.04.2011 
tarihinde proje ihalesine çıkılmış, sonrasında uygulama projesi 2.11.2011 tarihinde, dış 
cephe ise 28.12.2011 tarihinde Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Bu kapsamda yapılan çalışma sonrası söz konusu inşaatın ihalesi 14.06.2012’de 
yapılmış ve ihaleyi kazanan Sezginler Ltd. Ş.ti ile 1,8 milyon TL bedel üzerinden 
09.08.2012’de sözleşme imzalanarak 13.08.2012’de yer teslimi yapılmıştır. Ancak, 
projeye ruhsat izni alınamamasından dolayı 2013 yılında başlanamamıştır. 

Ruhsat izni sorununun çözülmesi amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
(İTÜ) Geoteknik Rapor hazırlattırılmıştır. Kuruluş, 23.05.2014 tarihli bir yazı ile 
Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İTÜ onaylı Geoteknik Raporu ve 
projeleri göndererek yapı ruhsatı izni talep edilmiştir.  

Bu konuda bir gelişme sağlanamaması üzerine, yüklenici Firmaca henüz işe 
başlanamadığı için sözleşmenin nihayetlendirilmesi ile teminat mektuplarının iadesini 
talep etmiştir. Söz konusu talep kabul edilmiş ve Sözleşme, Yönetim Kurulunun 
30.01.2015 tarih ve 2015/23 sayılı kararı ile sonlandırılmıştır.  

KEGM tarafından 30.01.2015 tarih ve 5914 sayılı yazıyla Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığına yapım ruhsatı verilmesi konusunun 
değerlendirilmesi hususunda yazı yazılmış, söz konusu başkanlığın 19.03.2015 tarihli 
yazısıyla söz konusu Seddülbahir köyü, 2 pafta, 178 parselin Tarihi Alan dahilindeki 
Seddülbahir köy yerleşim sınırları içinde kalması nedeniyle yapı ruhsatı hakkındaki 
işlemlerin İl Özel İdaresince onaylı projeleri doğrultusunda sonuçlandırılması 
gerekmekte olduğu bildirilmiştir. 

Söz konusu iş ile ilgili olarak 11.11.2015 tarihinde proje ihalesi 
gerçekleştirilmiş, ancak uygun teklif alınamadığından ihale iptal edilmiş, 07.12.2015 
tarihinde yeniden proje ihalesi yapılmış, gelen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, 
aşırı düşük ve yaklaşık maliyetin üstünde olduğundan tekliflerin uygun teklif olmadığı 
nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Daha sonra 04.01.2016 tarihinde çıkılan ihale 
sonucunda KAF Mimarlık firması ile 74,8 bin TL bedelle sözleşme imzalanmış, 
22.01.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  
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Firma tarafından Avan proje tamamlanarak onay için Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına gönderildiği anlaşılmıştır. İlgili Başkanlığın 
onayına müteakip çalışmalara devam edileceği anlaşılmıştır.  

-Büyükdere Acil Müdahale İskelesi Uzatılması: 

Büyükdere Acil Müdahale İskelesi Uzatılması işi için 2016 yılında 2 milyon TL 
ödenek ayrılmış ancak herhangi bir harcama yapılmamıştır. 

İstanbul İli Sarıyer ilçesi Çayır başı Mahallesi 93 pafta, 542 ada 8 ve 9 parselli 
taşınmazın deniz tarafında Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliği esasları geçerlidir. 
Mevcut bölgenin 1/5000 halihazır haritası mevcut, ancak 1/5000 ve 1/25.000 Nazım 
İmar Planı ve kıyı kenar çizgisi onayı olmadığı ve mevcut iskele, kazıklı yol planda 
işli olmadığından yeni imar plan teklifi hazırlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 
Kıyı kenar çizgisi onaylanmıştır. 

Büyükdere Acil Müdahale İskelesinin Kuruma tahsisi konusunda Milli emlak 
tarafından Özelleştirme İdaresinden görüş istenmiş olup, Özelleştirme İdaresi 
28.01.2015 tarih ve 884 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yerin 
Kuruluşa tahsisinde sakınca olmadığına dair görüş bildirilmiştir. Bu doğrultuda Milli 
Emlak,  İstanbul Defterdarlığından rayiç bedel talebinde bulunmuş olup, işlemlerin 
sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

-Harem Kılavuzluk İstasyon Binası: 

Harem Kılavuzluk İstasyon Binası için 910 bin TL ödenek ayrılmış olup 910 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait İstanbul İli Üsküdar İlçesi Selimiye Mahallesi 
İskele Mevki 4 Pafta, 135 ada, 170 parsel de 430 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin; 
07.02.2011 tarihinde deprem etüdü yaptırılmış, etüt sonucu binanın göçme riski 
taşıdığı ve güçlendirme veya yeniden inşaatının gerektiği anlaşılmıştır. 

Harem Kılavuzluk İstasyonu binasının yıkım ve yapı ruhsatı alınması ile ilgili 
Üsküdar Belediye Başkanlığıyla 14.01.2015 tarihinden itibaren sürdürülen görüşmeler 
neticesinde, Avan ve fosseptik projesi hazırlanarak,  29.01.2015 tarihinde Üsküdar 
Belediyesine teslim edilmiş, 30.01.2015 tarihinde Üsküdar Belediye Başkanlığından 
yıkım ve yapı ruhsatı alınmıştır. Söz konusu İstasyon Hizmet Binası için proje 
hazırlatılması işi 22/d doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Binanın yapımına yönelik ihale yapılmış, ihale sonucunda "KIYAT 
MÜHENDİSLİK - Hami Rabi KİYAT" firması ile 1,1 milyon TL bedel üzerinden 
sözleşme imzalanarak,  iş yeri teslimi yapılmıştır. Söz konusu işin 2016 yılında 
bitirilip geçici kabulü yapıldığı anlaşılmıştır. 

-Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu İnşaatı işi: 

Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu İnşaatı işi için 2 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 

Gelibolu Belediyesi ile Kuruluş arasındaki imzalanan protokolde mevcut 
Kılavuzluk Hizmet Binasının Gelibolu Belediyesi tarafından yıkılarak, yol ve meydan 
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Firma tarafından Avan proje tamamlanarak onay için Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına gönderildiği anlaşılmıştır. İlgili Başkanlığın 
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neticesinde, Avan ve fosseptik projesi hazırlanarak,  29.01.2015 tarihinde Üsküdar 
Belediyesine teslim edilmiş, 30.01.2015 tarihinde Üsküdar Belediye Başkanlığından 
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olarak halkın kullanımına açık hale getirilmesi, ayrıca Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, 
Hocahamza Mah. 52 Pafta,256 Ada, 7 nolu parselde Gelibolu belediyesi kayıtlı 818,86 
m2 yüzölçümlü taşınmazın Kuruluşa satışı yapılacağı yönünde karar alınmış ve 
22.12.2014 tarihinde de Kuruluşa satışı gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu işin projelerine esas teşkil edecek zemin etüt çalışması için 22/d 
doğrudan temin usulü ile yapılan ihale sonucunda JEOFİS mühendislik firması ile 
13.04.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 27.05.2015 tarihinde iş 
tamamlanmıştır. İşin proje ihalesi 14.09.2015 gerçekleştirilmiş olup, HAMİM inş. 
Mim. Müh. Tic. Ltd. Şti. Firması ile 07.10.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

İşin avan projeleri hazırlanmış, onaylanması için Gelibolu Belediyesi 
Başkanlığına üst yazı ile gönderilmiş, Gelibolu Belediyesinden imar mevzuatına 
uygun olduğuna dair görüş alınmış, Gelibolu Belediyesi tarafından Çanakkale Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulmuş, ilgili kuruldan onay alınmış, 
Projelerin son halini görüşmek ve değerlendirmek üzere Gelibolu Belediye 
Başkanlığında toplantı yapılmış ve Uygulama proje aşaması başlatılmıştır.  

Uygulama projeler tamamlanmış, Üniversite onayı alınmış, Kuruluşa teslim 
edilen projeler Gelibolu Belediyesine gönderilip onaylanmıştır. 07.12.2016 tarihinde 
inşaatın yapımına yönelik ihale yapılmıştır. 

-Şile Feneri ve Gardiyan Binası İnşaatı: 

Şile Belediye Başkanlığının Kuruluşa muhatap 23.05.2014 tarihli yazısında, 
Şile Feneri binası taşıyıcı duvarlarında çatlaklar oluştuğu bundan dolayı binanın 
incelenerek gerekli önlemlerin alınması talep edilmiştir. Söz konusu işin 2014 yılında 
Şile Belediye Başkanlığı tarafından kiralama kapsamında taraflarınca yaptırılacağı 
şifahi olarak bildirilmiş ancak ödeneklerinin olmaması sebebiyle iş 2014 yılında 
yaptırılamamıştır.  

Bahse konu işin KEGM tarafından yapılabilmesi için 2015 yılında tekrar piyasa 
araştırması yapılmış olup, söz konusu iş İTÜ Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği 
Enstitüsüne 22/d kapsamında yaptırılmıştır. 06.01.2016 tarihinde Teknik Hizmetler ve 
Emlak Dairesi Başkanlığından Şile Feneri ve Lojman Binasına ait Aplikasyon krokisi 
temin edilmiştir. Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre düzenleme projeleri 
hazırlatılmasına yönelik teknik şartname hazırlanmış, yaklaşık maliyet çalışmaları 
tamamlanmış, Genel Müdürlük Olur'u alınmıştır. Yatırım programının değişikliği 
onaylanarak ihale edilmiştir. 17.05.2016 tarihinde PMR Mimarlık firması ile 73.500 
TL bedelle sözleşme yapılarak 17.05.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 
Çalışmaların devam ettiği anlaşılmıştır. 

-Türkeli Feneri Müştemilatı İnşaatı: 

KEGM teknik personeli tarafından 17.02.2014 tarihinde yapılan incelemede 
fenerde meydana gelen yapısal hasarlardan dolayı öncelikle Türkeli Fener Kulesinde 
taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenerek deprem analizinin yaptırılarak, güçlendirme 
projelerinin hazırlanması gerektiği bildirilmiştir. 
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Bu doğrultuda fenerin deprem analizi 29.04.2014 tarihinde NC Mimarlık 
Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına hazırlatılmış olup, hazırlatılan 
projeler deprem güçlendirmesi ve onarımların yapılabilmesi için gerekli müsaadenin 
verilmesi amacıyla,  13.11.2014 tarihinde İstanbul III numaralı Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve 19.11.2014 tarihinde Boğaziçi İmar Şube 
Müdürlüğüne sunulmuştur. 

İstanbul III numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
02.12.2014 tarihli yazısında ilgili yönetmenliğin 10 uncu Maddesindeki “Koruma 
Bölge Kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler öncelikle ilgili imar 
yönetmenliğine uygunluğu açısından ilgili idarece incelenerek görüşleriyle birlikte 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilir” hükmünde belirtildiği için Belediye 
kanalıyla iletilmesi halinde değerlendirebileceklerini bildirmişlerdir.  

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğünün, KEGM muhatap 08.01.2015 tarih ve 3516 
sayılı yazısı ile KEGM tarafından hazırlanacak rölöve ve restitüsyon projelerinin 
İstanbul III numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmasından 
sonra güçlendirme ve onarım işlerini kapsayan restorasyon projesinin taraflarına 
sunulmasını istemişlerdir. 

Söz konusu bina için Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme 
Projelerinin hazırlatılması için yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış, ihale 
yapılmış, Pasa Mimarlık Restorasyon-Habibe Didem SUNAN firması ile 27.11.2015 
tarihinde 56.800 TL bedelle sözleşme imzalanmış, yer teslimi yapılmış olup, 
çalışmalar bitirilmiştir. Rölöve Projeleri hazırlanarak İstanbul III Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onay için gönderilmiş olup, 01.09.2016 tarihli 
kurul kararı ile projelerde düzenleme istenmiştir. Yüklenici istenilen düzenlemeleri 
yapmış olup rölöve ve restitüsyon projeleri kurul tarafından onaylanmıştır. 
Restorasyon projesi Boğaziçi İmar Müdürlüğüne incelenmek üzere gönderilmiştir. 
Çalışmalar devam etmektedir. 

B-) Muhtelif Onarım, Modernizasyon ve Projelendirme İşleri 

-Muhtelif Onarım ve Modernizasyon İşleri: 

Marmara Ereğlisi  Feneri ve Lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi: Fener Kulesi 
ve Lojman binasının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlatılmasına 
yönelik keşif yapılmış olup, teknik şartname ve yaklaşık maliyet çalışmaları 
bitirilmiştir. 17.10.2016 tarihinde AGS Mimarlık Rest. İnş. San ve Tic. Ltd Şti ile 
sözleşme imzalanmıştır. Rölove ve restorasyon projeleri teslim alınmış olup, ilgili 
kurula gönderilmiştir. 

Mersin Feneri ve Lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi: Fener Kulesi ve Lojman 
binasının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri işi ile ilgili olarak 07.11.2016 
tarihinde 57 bin TL bedel ile Işık Proje Hizmetleri İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti firmasıyla 
sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Hoşköy Feneri ve Lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi: Fener Kulesi ve 
Lojman binasının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri işi ile ilgili olarak 
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19.09.2016 tarihinde 77 bin TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup 02.11.2016 
tarihinde rölöve ve restitüs projeleri ilgili kurula gönderilmiştir. 

Bafra Feneri ve Lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi: Samsun Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2014 tarih ve 2057 sayılı kararı ile 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Yaklaşık maliyet çalışmaları 
tamamlanmış olup, tadilat ve onarım yapılabilmesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğüne 
02.06.2016 tarih ve E.28489 sayılı yazı ile izin istenip, alınmıştır. 18.08.2016 tarihinde 
yüklenici ile sözleşme imzalanmıştır. 

Ahırkapı Fener ve lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi: Ahırkapı Fener ve 
lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi kapsamında Projelerin hazırlatılmasına yönelik 
ihale yapılmış, 19.03.2013 tarihinde Som Mimarlık firması ile 41.000 TL bedelle 
sözleşme yapılmıştır. Yapılan çalışma sonunda rolöve ve analitik rolöve projeleri 
04.06.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Kerempe Feneri ve Lojman Binası Tadilat ve Onarım İşi: Fenerin 
modernizasyonu kapsamında rolöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılması 
ile ilgili 01.08.2016 tarihinde 85 bin TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Projeler 
hazırlanmış olup, ilgili kurul onayına sunulmuştur. 

C-Yeni Projeler 
a)2016 Yılında Bitenler 
1-2016E020010 Muhtelif İşler 
Söz konusu Proje için 2016 yılında ayrılan 9,1 milyon ödenekten program 

yılında toplam 5 milyon TL harcama yapılmıştır. 
Genel Müdürlüğün muhtelif ihtiyaçlarının proje kapsamında karşılanması 

hedeflenmiştir. Proje, ödeneği toplu projeler grubunda yer aldığından, detay programı 
muhtelif kalemlerden oluşmaktadır. 

2016 Yılı Yatırım Programında, toplu projeler grubunda yer alan 2016E020010 
no.lu “Muhtelif İşler ” projesi detay programı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın Makam oluru ile onaylanmış olup 9,1 milyon TL ödenek ayrılmıştır. 

b)2016 Yılından sonraya kalanlar 
1-2016E020020 Kılavuz Transfer ve Hizmet Botu 
Proje bedeli 9,6 milyon TL olarak 2016 yılı programına alınan ve 4,6 milyon 

TL ödenek ayrılan proje için program yılında 1 milyon TL harcama yapılmıştır. 
Proje ile Kuruluşun kılavuzluk istasyonları ile gemi arasında veya istasyon-

rıhtım, istasyon-istasyon gibi hizmetin gerektirdiği noktalar arasındaki kılavuz 
kaptanların kuzeyden güneye, güneyden kuzeye toplu transfer ile Türk boğazları ile 
Marmara denizinde olası acil durumlarda personel trafiğini sağlamak hedeflenmiştir. 
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2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler: 
2016 yılı Programında Kuruluşu sorumlu tutarak doğrudan ilgilendiren veya 

işbirliği yapacak Kuruluş olarak ilgilendiren tedbir bulunmamakla birlikte, Plan’da yer 
alan deniz güvenliğinin artırılması ve deniz trafik hizmetleri altyapısının 
yaygınlaştırılması hedefine yönelik çalışmalar Kuruluşu da yakından 
ilgilendirmektedir.  

Önceki yıllara ait denetim raporlarında, özellikle de 2015 yılı raporunda  
ayrıntılı olarak değinildiği üzere, Kuruluşun mevcut Kurumsal Bilgi Sistemlerine 
ilişkin çeşitli idari, hukuki ve teknik aksaklıklar ortaya çıkmış olup bu aksaklıklar 
önemli bir sorun olarak uzun süredir devam etmektedir. 

2008 yılında KEGM ile TDİ arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, bedeli 
ortaklaşa karşılanmak üzere her iki kuruluş adına TDİ tarafından dışarıdan temin 
edilen Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin kabul sürecinde, çeşitli eksiklik ve 
aksaklıkların ortaya çıkması ve sistemin bir bütün olarak işler vaziyette teslim 
alınamaması gerekçesiyle,  KEGM’ye isabet eden proje bedelinin TDİ’ye ödenmemesi 
üzerine ortaya çıkan ihtilafların nedenleri üzerinde titizlikle durularak, bu tür 
aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması; her iki kamu kuruluşu 
arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların mümkün mertebe yargıya intikal 
ettirilmeden, karşılıklı sulh yoluyla çözüme kavuşturulması, yüklenicilerle ilgili 
ihtilaflarda ise kamu yararı açısından müşterek hareket edilmesi önerilir. 
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önemli bir sorun olarak uzun süredir devam etmektedir. 

2008 yılında KEGM ile TDİ arasında imzalanan sözleşmeye istinaden, bedeli 
ortaklaşa karşılanmak üzere her iki kuruluş adına TDİ tarafından dışarıdan temin 
edilen Kurumsal Bilgi Sistemleri Projesinin kabul sürecinde, çeşitli eksiklik ve 
aksaklıkların ortaya çıkması ve sistemin bir bütün olarak işler vaziyette teslim 
alınamaması gerekçesiyle,  KEGM’ye isabet eden proje bedelinin TDİ’ye ödenmemesi 
üzerine ortaya çıkan ihtilafların nedenleri üzerinde titizlikle durularak, bu tür 
aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması; her iki kamu kuruluşu 
arasında ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların mümkün mertebe yargıya intikal 
ettirilmeden, karşılıklı sulh yoluyla çözüme kavuşturulması, yüklenicilerle ilgili 
ihtilaflarda ise kamu yararı açısından müşterek hareket edilmesi önerilir. 

 

  

V.BİLANÇO 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı Bilançosu, Yönetim Kurulu’nun 

21.03.2017 tarih ve 2017/25 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
Muhasebe kayıt ve işlemleri 01.01.1994 tarihinde yürürlüğe konulan 1 sıra 

numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu tebliğ ekinde yer alan 
Muhasebe Usul ve Esasları çerçevesinde hazırlanan mali tablolar üzerinden 
yürütülmüştür. 

6335 sayılı Kanunla üzerinde bazı değişiklikler yapılan ve önemli bir kısmı 
01.07.2012, bir kısmı da 2013 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
gereği sermaye şirketlerinin (anonim ve limited şirketler) 2013 yılı başından itibaren 
muhasebe kayıtlarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) ve finansal 
tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS/TFRS) uygun 
olarak hazırlaması gereği ortaya çıkmıştır. 

Anılan standartlar, vergi odaklı muhasebe yerine bilgi odaklı muhasebeyi ve 
raporlamayı esas almakta olup mevcut muhasebe sistemine göre oldukça kapsamlı 
uygulamalar içermektedir. Diğer yandan, anılan Kanunla bağımsız denetim 
uygulaması getirilmiş olup denetime tabi şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal 
tablolarının bağımsız denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 
Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmesi öngörülmüştür. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 nci maddesine dayanılarak 
çıkarılan ve 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirket ve kuruluşlar belirlenmiştir. Bu 
çerçevede kararnamede belirli şartları haiz KİT’ler de 2015 yılı başından itibaren 
bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. 

KEGM bir sermaye şirketi statüsünde bulunmamakla birlikte, yukarıda 
değinilen karara dayanılarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından Kuruluşa gönderilen 
15.02.2013 tarih ve 2611 sayılı yazıda; KİT’lerin, dolayısıyla KEGM’nin de bağımsız 
denetime tabi olduğu belirtilmiş ve bu konuda gerekli hazırlıkların yapılması 
istenmiştir.  

08.11.2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/5503 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı, ” Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine 
Dair Karar uyarınca 1.1.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu 
iktisadi teşebbüsleri, bu konuda gerekli tedbirleri alır ve Türkiye Muhasebe 
Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal 
altyapıyı oluşturur.” hükmüne amirdir. Kuruluşta bu konuda bilişim alt yapısı ile ilgili 
önemli gelişmeler kaydedildiği, gerekli modüllerin oluşturulduğu ve birimler arası 
entegrasyonun sağlandığı belirlenmiş olup bağımsız denetime esas diğer çalışmaların 
da sonuçlandırılması önem arz etmektedir. 

Kuruluş’un 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunda; 
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“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 nci maddesine dayanılarak 
çıkarılan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılı başından itibaren 
bağımsız denetime tabi olacak şirket ve kuruluşlar kapsamına alınan KEGM’de, 
finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları doğrultusunda hazırlanması ve raporlanması ile bağımsız denetime esas 
hazırlıkların tamamlanması konusundaki çalışmaların sonuçlandırılması” 

Önerisi getirilmiş olup, cari yılda yapılan incelemelerde, Yönetim Kurulu’nun 
27.10.2016 tarih ve 216/73 sayılı kararı ile seçilmiş olan Ser-Berker Bağımsız 
Denetim A.Ş. tarafından Kuruluş’un 2016 yılı finansal tabloların denetiminin, denetim 
tarihi itibariyle (Temmuz-2017) devam ettiği anlaşılmıştır. 

  2016 yılı bilançosunun, aktif ve pasif hesapları aşağıda detaylı olarak 
incelenmiştir.     

Aktif:  
2016 yılı bilançosunun aktifini oluşturan değerler, önceki dönemle 

karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

86 Sayıştay   
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     Tablo 30- Aktif  

Aktif   Önceki dönem   Cari 
Dönem   Fark 

    bin TL % bin TL % bin TL 
              
I- Dönen varlıklar:             
   A- Hazır değerler   239.336 38,2 278.195 42,2 38.859 
   B- Menkul kıymetler - - - - - 
   C- Ticari alacaklar   8.672 1,4 6.734 1,0 (1.938) 
   D- Diğer alacaklar   34.459 5,5 41.886 6,4 7.427 
   E- Stoklar   3.444 0,5 6.006 0,9 2.562) 
   F- Yıllara yaygın inşaat ve              onarım maliyetleri - - - - - 
   G- Gelecek aylara ait giderler ve               gelir tahakkukları 2.445 0,4 2.646 0,4 201 
   H- Diğer dönen varlıklar  124 0,0 973 0,1 (849) 
  Toplam (I) 288.480 46,0 336.440 51,0 47.960 
         II- Duran varlıklar           A- Ticari alacaklar   1.706 0,3 1.568 0,2 (138) 
   B- Diğer alacaklar   - - - - - 
   C- Mali duran varlıklar 2.741 0,4 2.741 0,4 - 
   D- Maddi duran varlıklar 334.129 53,3 317.462 48,3 (16.667) 
   E- Maddi olmayan duran varlıklar 62 0,0 450 0,1 388 
   F- Özel tükenmeye tabi varlıklar - - - - - 
   G- Gelecek yıllara ait giderler ve              gelir tahakkukları   - - - -     H- Diğer duran varlıklar - - - - - 
  Toplam (II) 338.638 54,0 322.221 49,0 (16.417) 
Genel Toplam (I+II)   627.118 100,0 658.661 100,0 31.543 

Nazım hesaplar   162.508 - 96.311 - (66.197) 

 

2016 yılında varlıklar toplamı, önceki döneme göre % 5,03 oranında 31.543 bin 
TL’lik artışla 658.661 bin TL’ye yükselmiştir. Varlıklar toplamının % 51,08’ini dönen 
varlıklar, % 48,92’ini duran varlıklar teşkil etmektedir. Dönen varlıkların toplam 
varlıklar içindeki payı önceki yıla göre %16,62 oranında düzeyinde artarken, duran 
varlıkların payı ise % 4,85 oranında azalmıştır. 
            I – Dönen varlıklar:  
 Dönen varlıkların ayrıntısına, hesap grupları itibariyle aşağıda değinilmiştir. 
 A – Hazır değerler:  
 Yıl sonu bakiyesi 278.195 bin TL olan hazır değerlerin;51 bin TL’si kasa ve 
diğer hazır değerler, 24 bin TL’sini kasa mevcudu, 278.120 bin TL’sini bankalar 
hesabı oluşturmuştur. 

Yıl sonu nakit mevcudu kasa sayım tutanağıyla, banka mevduat hesapları da 
banka ekstreleriyle mutabık bulunmaktadır. 
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Bankalar hesabının ayrıntısı, bankalar itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
          Tablo 31- Bankalar hesabı 

Bankanın ünvanı Önceki dönem Cari dönem Fark 
bin TL bin TL bin TL 

          
1- Yurtiçi Bankalar       
  a) Kamu bankaları       
     - T.C. Ziraat Bankası 49.271 102.224 52.953 
     - T.Vakıflar Bankası 139.032 175.880 36.848 
     - T.Halk Bankası 50.962 5 (50.957) 
     - PTT Bank 

 
11 11 

  Toplam (a) 239.265 278.120 38.855 
  b) Özel bankalar: 

   2- Yurtdışı Bankalar 
     Genel Toplam 239.265 278.120 38.855 

2016 yılı sonu itibariyle bankalarda bulunan mevduat tutarı geçen yıla göre  % 
16,24 oranında artışla 278.120 bin TL’ye yükselmiştir. Söz konusu tutarın 269.773 bin 
TL’si vadeli, 8.347 bin TL’si vadesiz hesaplarda bulunmaktadır.  

Bankalar hesabı ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 
-Hesabın dönem sonu bakiyesinin 278.120 bin TL olarak gerçekleştiği, bunun 

269.773 bin TL’sinin vadeli, 8.347 bin bin TL’sinin vadesiz hesaplarda bulunduğu, 
-Şirket’in, Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası A.Ş., T.Vakıflar Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı, Ziraat Bankası Katılım Anonim Şirketi, Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş., Akbank T.A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. ile çalıştığı, 

-Şirket’in, Ziraat Bankası A.Ş. bünyesinde 2 adet vadesiz TL, 1 adet vadesiz 
USD, 1 adet vadesiz Euro, 1 adet vadesiz GBP, 1 adet vadesiz NOK (Norveç Kronu), 
T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı bünyesinde 20 adet vadesiz TL, 3 adet 
vadesiz USD, 2 adet vadesiz Euro, 1 adet vadesiz GBP, T.Halk Bankası A.Ş 
bünyesinde 1 adet vadesiz TL, 1 adet vadesiz USD, 1 adet vadesiz Euro, Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş bünyesinde 1 adet vadesiz TL, 1 adet vadesiz USD, 1 adet vadesiz Euro, 
Akbank T.A.Ş bünyesinde 1 adet vadesiz TL, 1 adet vadesiz USD, 1 adet vadesiz 
Euro, Şekerbank T.A.Ş bünyesinde 1 adet vadesiz TL, Ziraat Bankası Katılım Anonim 
Şirketi bünyesinde 1 adet vadesiz TL hesaplarının mevcut olduğu, 

-Vadesiz mevduat hesaplarında gün sonu yüksek miktarlarda bakiyenin olduğu, 
-Söz konusu yüksek bakiyelerin bazı tarihlerde azalmayıp arttığı, 
-T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Salıpazarı İstanbul Şubesi 

00158048000544595 nolu vadesiz USD hesabı extreleri incelendiğinde; 
21.07.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 5.882 bin TL, 22.07.2016 tarihli gün 

sonu bakiyenin 5.930 bin TL, 29.07.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 5.978 bin TL, 
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31.07.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 6.215 bin TL, 04.08.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 6.201 bin TL, 04.08.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 6.200 bin TL olduğu, 

Yine aynı hesapta, 11.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 3.732 bin TL, 
18.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 3.724 bin TL, 22.01.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 3.684 bin TL, 30.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 4.062 bin TL, 
11.02.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 4.102 bin TL, 22.02.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 4.109 bin TL olduğu, 

-T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Salıpazarı İstanbul Şubesi 
00158007301974007 nolu Fener Online vadesiz TL hesabı extreleri incelendiğinde; 

01.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 2.274 bin TL, 02.01.2016 tarihli gün 
sonu bakiyenin 2.319 bin TL, 04.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 3.669 bin TL, 
05.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 4.316 bin TL, 06.01.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 2.448 bin TL, 07.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 1.983 bin TL, 
08.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 2.247 bin TL, 10.01.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 2.258 bin TL, 11.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 1.946 bin TL, 
12.01.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 3.481 bin TL, 13.01.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 3.805 bin TL olduğu,  

Yine aynı hesapta, 08.07.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 4.706 bin TL, 
09.07.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 4.728 bin TL, 10.07.2016 tarihli gün sonu 
bakiyenin 4.729 bin TL, 11.07.2016 tarihli gün sonu bakiyenin 4.939 bin TL olduğu, 

08 Aralık 2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde, vadesiz mevduata ilişkin faiz getirisinden 
mahrum kalmamak için ilgili bankalarla anlaşmak suretiyle, günlük ödemeleri 
aksatmayacak şekilde, vadesiz mevduatın gün sonu bakiyelerinin, en fazla getiriyi 
sağlayacak gecelik repoda (overnight) değerlendirilmesi ile ihtiyacı karşılayacak kadar 
vadesiz hesapların tutularak ihtiyaç dışı vadesiz hesapların kapatılmasının gerekliliği 

Tespit edilmiştir. 
 08 Aralık 2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan  Kamu 

Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde, vadesiz mevduata ilişkin faiz getirisinden 
mahrum kalmamak için ilgili bankalarla anlaşmak suretiyle, günlük ödemeleri 
aksatmayacak şekilde, vadesiz mevduatın gün sonu bakiyelerinin, en fazla getiriyi 
sağlayacak gecelik repoda (overnight) değerlendirilmesi yanında, ihtiyacı karşılayacak 
kadar vadesiz hesapların tutularak ihtiyaç dışı vadesiz hesapların kapatılması önerilir. 

C – Ticari alacaklar: 
 Kısa vadeli ticari alacakların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 32- Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
bin  TL bin  TL bin  TL 

          
Ca) Alıcılar 6.574 3.539 (3.035) 
Cb) Verilen depozito ve teminatlar 0 0 0 
Cc) Diğer ticari alacaklar 2.098 3.195 1.096 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar 10.379 9.772 (607) 
     Toplam 19.051 16.506 (2.545) 
Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (10.379) (9.772) (607 ) 
  Alacaklar net toplamı 8.672 6.734 (1.938) 

 Kuruluşun yılsonu ticari alacaklar net toplamı, önceki döneme göre % 22,34 
oranında azalışla 6.734 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ticari alacakların ayrıntısına 
aşağıda değinilmiştir. 
 Ca) Alıcılar:  
 Alıcılar hesabının ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 

   Tablo 33- Alıcılar 

Alıcılar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
  -Merkezi yönetim kapsamındaki 
   kamu idarelerinden 15 20 5 

  -Kamu iktisadi teşebbüslerinden 5 296 291 
  -Gerçek ve tüzel kişilerden  6.540 3.164 (3.376) 
  -Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 14 56 42 
  -Belediye işletmeleri  3 3 

Toplam 6.574 3.539 (3.035) 

  Alıcılar hesap grubu bakiyesi 3.539 bin TL’nin 20 bin TL’si merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinden, 296 bin TL’ si Kamu iktisadi teşebbüslerinden, 
3.164 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 56 bin TL’si Diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından, 3 bin TL’si Belediye işletmelerinden alacakları ifade etmektedir. 

Cc) Diğer ticari alacaklar: 
Önceki döneme göre %52,3 oranında artışla 3.195 bin TL’ye yükselen diğer 

ticari alacaklar, zamanında tahsil edilemediği için Hukuk Başmüşavirliğine intikal 
ettirilen, ancak yıl sonu itibariyle henüz dava ve icra safhasında bulunmayan alacakları 
ifade etmektedir. 

127 nolu Diğer Ticari Alacaklar ile ilgili yapılan denetim ve incelemelerde; 
Hesap bakiyesinde görülen 421 bin TL alacağın,  13.09.2013 tarihinde 

Balıkesir’in Erdek-Narlı Limanı’nda batan Tanzanya bayraklı Pasha adlı geminin 
batması nedeniyle Kuruluşça yapılan deniz kirliliği çalışmalarına ait 191.501 USD 
alacağın TL karşılığı olduğu, 
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TANZANYA bayraklı PASHA isimli geminin 13.09.2013 günü saat 21.00 
civarında Marmara Adası Liman Başkanlığı yetki alanı içerisindeki Narlı Köyü 
iskelesinde alabora olarak batmasından sonra, Marmara Adası Liman Başkanlığının 
13.09.2013 tarih ve 95682205.150.01/268 sayılı talep yazısı üzerine batan geminin 
etrafının bariyerlerle çevrilmek suretiyle geçici olarak çevre güvenliğinin sağlandığı, 
geminin yakıt çıkarma işlemi çalışmalarının sonuçlandığı 15.11.2013 tarihine kadar bu 
çalışmaların devam ettiği, olay sonrası Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 
5312 sayılı kanun kapsamında zarar tespit komisyonu oluşturulduğu, komisyonun 
“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce olayın vuku bulduğu tarihten itibaren yaptığı ve 
yapılacak koruyucu tedbirlere ilişkin masrafın komisyona bildirilmesi” yönündeki 
22.10.2013 tarihli kararı gereği, PASHA gemisine ilişkin masraf alacağının 
23.01.2014 tarihinde komisyona bildirildiği, ayrıca Deniz Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı’nın Marmara Adası Liman Başkanlığı’na muhatap 17.02.2014 tarih ve 
57076451-611.01/4005 sayılı yazı ile Marmara Adası Liman Başkanlığından 5312 
sayılı kanun ve ilgili mevzuat kapsamında 191.501 USD masraflın gemi ilgililerinden 
tazmininin istendiği, 

Yine, yapılan araştırmalar ve Marmara Liman Başkanlığı ile yapılan görüşmeler 
sonucunda; gemi ilgilisi olarak Mustafa Kemal ÇANDIR adlı şahsa ait CPY 
Denizcilik Nak. Tic. Ltd. Şti’ne 191.501,00 USD tutarındaki Kuruluş alacağının Mali 
İşler Dairesi Başkanlığınca 14.02.2014 tarihinde fatura edildiği, ancak gönderilen 
adreste adres değişikliği ve yeni adresin bildirilmediği gerekçesi ile faturanın tebliğ 
edilemediği, Mali İşler Dairesi Başkanlığının Deniz Hizmetleri Başkanlığı’na muhatap 
24.02.2014 tarih ve 73388102-611.01/9420 sayılı yazısında yapılacak işlemle ilgili 
bilgi istediği, 5312 sayılı yasa kapsamında Marmara Adası Liman Başkanlığının talebi 
üzerine yapılan PASHA gemisinin koruyucu önlemlere ilişkin masrafların tazmini ile 
ilgili izlenecek yol hakkında, Deniz Hizmetleri Başkanlığı’nca, Hukuk Baş 
Müşavirliği’nden  görüşünün alınmasının talep edildiği, ilgili talebe Makam tarafından 
07.03.2014 tarih ve 11794 sayılı olur verildiği, Hukuk Baş Müşavirliği’nin Deniz 
Hizmetleri Başkanlığı’na muhatap 24.03.2014 ve 54450012-045.02-/15372 sayılı 
yazılarında ; 

“… Olaya konu 7117979 İMO Nolu TANZANYA Bayraklı PASHA isimli 
gemi kuru yük gemisi olup, 906 gross tona sahiptir. Söz konusu geminin 13.09.2013 
günü saat 21.00 civarında Marmara Adası Liman Başkanlığı yetki alanı içerisindeki 
Narlı Köyü iskelesinde alabora olarak batmasından sonra Marmara Adası Liman 
Başkanlığının talep yazısı üzerine batan geminin etrafını bariyerlerle çevrilmek sureti 
ile geminin yakıt çıkarma işlemi çalışmalarının sonuçlandığı 15.11.2013 tarihine kadar 
yapılan koruyucu önlemlere ilişkin masrafların, nasıl ve kimden tahsil edilebileceği 
konusu değerlendirilecektir. 

Olay sonrasında, beyan ettiğiniz üzere Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğünce 5312 sayılı kanun kapsamında zarar tespit komisyonu oluşturulmuş ve 
komisyon Kuruluşumuzca yapılan koruyucu tedbirlere ilişkin masrafların 
bildirilmesini talep etmiş ve söz konusu masraflar, 23.01.2014 tarihinde komisyona 
bildirilmiştir. 
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5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 500 GRT ve 
daha büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemilerin neden olacağı deniz 
kirliliğinin önlenmesi ve deniz emniyetinin sağlanması ile ilgili görev ve 
sorumlulukları düzenlemektedir. Ancak söz konusu yasanın “Gemi yakıtlarından ve 
yüklerden kaynaklanan kirlilik” başlıklı 23 .maddesinde “Bir olayda, bu kanuna tabi 
olan veya olmayan bir geminin yakıt olarak taşıdığı petrol ve türevlerinden veya 
kanuna tabi olmayan geminin taşıdığı diğer zararlı maddelerden/yüklerden meydana 
gelen kirliliğe veya kirlilik tehlikesine müdahale ve zararların tespit ve tazmininde, bu 
kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 8 inci ve 9 uncu maddeleri dışındaki 
hükümlerinin uygulanacağı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme 
hükümlerinin saklı olduğu düzenlenmiştir. 

Konu olayda, TANZANYA Bayraklı PASHA gemisi kuru yük gemisi olup, söz 
konusu geminin yakıtından veya yükünden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, hukuksal 
olarak konuyu 5312 sayılı yasanın kapsamına sokmaktadır. 

5312 sayılı yasanın 10.maddesinde “Zararların Belirlenmesi” 11 .maddesinde 
“Tazminat ve Ücret Talepleri ve Ödenmesi” konulan düzenlenmiştir. Yasa, zararların 
belirlenmesi için zarar tespit komisyonu kurulmasını öngönnüş, Tazminat ve Ücret 
Talepleri ve Ödenmesi ile ilgili olarak “Olaydan zarar görenlerin tazminat talepleri ile 
kirliliğe müdahale ve kirliliği bertaraf edenlerin ücret taleplerini Müsteşarlığa 
bildirileceği, Müsteşarlığın zararların tespitine ve uyuşmazlıkların giderilmesine bağlı 
olarak zararların sorumlu taraflarca tazminini ve ücretlerin ödenmesini sağlayacağını, 
komisyon tarafından belirlenen zarar miktarı üzerinden taraflarca uzlaşma sağlanması 
durumunda Müsteşarlığın, zararların sorumlu taraf ve garantöründen talep ve tahsiline 
ve zarar görenlere dağıtılmasına yetkili olduğu, kirletenin tespit edilememesi halinde 
Müsteşarlık tarafından kirliliğe müdahale edileceği veya ettirileceği, Müsteşarlığın, 
Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığının görüşlerini alarak bu kanun kapsamında kirliliğe 
neden olan ancak,sorumlu tarafları bulunmayan yabancı bayrak gemilerin Türkiye’de 
neden oldukları zararların tazmini konusunda bayrak devletinden yardım talep 
edilebileceği, tazmin ve ödemelere ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarde Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama 
Yönetmeliğinin 38 maddesinde Zarar Tespit Komisyonu ve Çalışma Esasları 
belirlenmiş, 42.maddesinde Tazminat ve ücret talep edilmesi ve ödeme esasları 
düzenlenmiştir. Bu maddenin 1 .fıkrasına göre; bir olaydan dolayı zarar görmüş 
olanların talepleri ile bir olaya müdahale etmiş olanların ve kirlenmeyi bertaraf 
edenlerin ücret talepleri Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık, zararlann tespitine ve 
tazminat miktarının sorumlu kişi veya garantörü tarafından tazmin edilmesini sağlar. 
Aynı maddenin 3.fıkrasında; Tazminat ve ücret taleplerinin Müsteşarlığa yazılı olarak 
yapılacağı, bu maksatla hazırlanan talep dilekçesinde zarar görenin kimlik ve adres 
bilgileri ile zararın cinsi, niteliği, tahmini miktarı, varsa zarar tespit faaliyetleri ve 
bunlara ilişkin diğer bilgiler, fotoğraflar ve raporlar yer alacağı, ücret taleplerinde, 
ücret talebine esas olan faaliyetin yeri, cinsi, süresi, faaliyeti icra edenler ile faaliyette 
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5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde 
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun, 500 GRT ve 
daha büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemilerin neden olacağı deniz 
kirliliğinin önlenmesi ve deniz emniyetinin sağlanması ile ilgili görev ve 
sorumlulukları düzenlemektedir. Ancak söz konusu yasanın “Gemi yakıtlarından ve 
yüklerden kaynaklanan kirlilik” başlıklı 23 .maddesinde “Bir olayda, bu kanuna tabi 
olan veya olmayan bir geminin yakıt olarak taşıdığı petrol ve türevlerinden veya 
kanuna tabi olmayan geminin taşıdığı diğer zararlı maddelerden/yüklerden meydana 
gelen kirliliğe veya kirlilik tehlikesine müdahale ve zararların tespit ve tazmininde, bu 
kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 8 inci ve 9 uncu maddeleri dışındaki 
hükümlerinin uygulanacağı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme 
hükümlerinin saklı olduğu düzenlenmiştir. 

Konu olayda, TANZANYA Bayraklı PASHA gemisi kuru yük gemisi olup, söz 
konusu geminin yakıtından veya yükünden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, hukuksal 
olarak konuyu 5312 sayılı yasanın kapsamına sokmaktadır. 

5312 sayılı yasanın 10.maddesinde “Zararların Belirlenmesi” 11 .maddesinde 
“Tazminat ve Ücret Talepleri ve Ödenmesi” konulan düzenlenmiştir. Yasa, zararların 
belirlenmesi için zarar tespit komisyonu kurulmasını öngönnüş, Tazminat ve Ücret 
Talepleri ve Ödenmesi ile ilgili olarak “Olaydan zarar görenlerin tazminat talepleri ile 
kirliliğe müdahale ve kirliliği bertaraf edenlerin ücret taleplerini Müsteşarlığa 
bildirileceği, Müsteşarlığın zararların tespitine ve uyuşmazlıkların giderilmesine bağlı 
olarak zararların sorumlu taraflarca tazminini ve ücretlerin ödenmesini sağlayacağını, 
komisyon tarafından belirlenen zarar miktarı üzerinden taraflarca uzlaşma sağlanması 
durumunda Müsteşarlığın, zararların sorumlu taraf ve garantöründen talep ve tahsiline 
ve zarar görenlere dağıtılmasına yetkili olduğu, kirletenin tespit edilememesi halinde 
Müsteşarlık tarafından kirliliğe müdahale edileceği veya ettirileceği, Müsteşarlığın, 
Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığının görüşlerini alarak bu kanun kapsamında kirliliğe 
neden olan ancak,sorumlu tarafları bulunmayan yabancı bayrak gemilerin Türkiye’de 
neden oldukları zararların tazmini konusunda bayrak devletinden yardım talep 
edilebileceği, tazmin ve ödemelere ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil 
Durumlarde Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama 
Yönetmeliğinin 38 maddesinde Zarar Tespit Komisyonu ve Çalışma Esasları 
belirlenmiş, 42.maddesinde Tazminat ve ücret talep edilmesi ve ödeme esasları 
düzenlenmiştir. Bu maddenin 1 .fıkrasına göre; bir olaydan dolayı zarar görmüş 
olanların talepleri ile bir olaya müdahale etmiş olanların ve kirlenmeyi bertaraf 
edenlerin ücret talepleri Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık, zararlann tespitine ve 
tazminat miktarının sorumlu kişi veya garantörü tarafından tazmin edilmesini sağlar. 
Aynı maddenin 3.fıkrasında; Tazminat ve ücret taleplerinin Müsteşarlığa yazılı olarak 
yapılacağı, bu maksatla hazırlanan talep dilekçesinde zarar görenin kimlik ve adres 
bilgileri ile zararın cinsi, niteliği, tahmini miktarı, varsa zarar tespit faaliyetleri ve 
bunlara ilişkin diğer bilgiler, fotoğraflar ve raporlar yer alacağı, ücret taleplerinde, 
ücret talebine esas olan faaliyetin yeri, cinsi, süresi, faaliyeti icra edenler ile faaliyette 

 

  

kullanılan malzeme ve ekipmana ilişkin bilgi ve belgelere yer verileceği 
düzenlenmiştir. 

Yukarıda belirtildiği üzere 5312 sayılı yasa kapsamında bir olaya müdahale ve 
kirlenmenin bertaraf edilmesi, yapılan masrafların ve zararların tazmini için, 
Denizcilik Müsteşarlığı sorumlu ve yetkili kılınmıştır. Ancak malum olduğu üzere 655 
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Denizcilik Müsteşarlığı kaldırılmıştır. 
Ancak söz konusu KHK’nın 44.maddesinin 6.fıkrasının (b) fıkrası uyarınca Denizcilik 
Müsteşarlığına mevzuatta yapılan atıflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığına yapılmış sayılacağı düzenlemesi gereği, 5312 sayılı yasadaki Denizcilik 
Müsteşarlığının yerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı almıştır. 

Bu çerçevede PASHA gemisinin batması nedeni ile Kuruluşumuzca yapılan 
koruyucu tedbirlere ilişkin masrafın ödenmesi talebinin 5312 yasa ve bu yasanın 
uygulama yönetmeğinin 42.maddesinin 3.fıkrasına uygun olarak Ulaştırma. Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığına yapılması gerekliliğine uygun olarak, evveliyatta bu 
talebin yapıldığı yazınızdan anlaşılmıştır. 

Gelinen bu aşamada, 5312 yasa kapsamında Kuruluşumuz tarafından yapılan 
koruyucu tedbire ilişkin masrafın gemi ilgililerinden tahsilinin sağlanamaması halinde, 
denizde olabilecek çevre kirliliğini önlemeye ilişkin müdahalenin, kamu makamlarının 
talebi üzerine yerine getirildiği belirtildiğinden, Kuruluşumuzca yapılan masrafların, 
talepte bulunan kamu makamlarına izafeten Maliye Hâzinesinden talep edilebileceği 
görüşünde olduğumuz…” denildiği, 

Hukuk Baş Müşavirliği’nin Deniz Hizmetleri Başkanlığı’na muhatap 
24.03.2014 ve 54450012-045.02-/15372 sayılı yazıları sonrası Deniz Hizmetleri 
Başkanlığı’nın Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na muhatap 18.06.2014 tarih ve 
57076451-157/32181 sayılı yazılarında; 

“13.09. 2013 tarihinde Balıkesir’in Erdek-narlı Limanı’nda batan PASHA 
gemisi batığı nedeniyle Kuruluşumuzca yapılan deniz kirliliği çalışmalarına ait 
alacağımız 191.501 USD’nin tahsili amacıyla hukuki işlemlerin başlatılması…” 
denildiği, 

Son olarak Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Hukuk Baş Müşavirliği’ne gereği 
için yazdığı 24.06.2014 tarih ve 73388102-611.01/32796 sayılı yazılarında; 

“…Bu nedenle Başkanlığımızca konuyla ilgili yapılan yazışma ve evrakların 
birer sureti ekte gönderilmiş olup, alacağımız olan 191.501 USD’nin gemi 
ilgililerinden yasal yollardan tahsilinin sağlanması …” denildiği tespit edilmiştir. 

13.09.2013 tarihinde Balıkesir’in Erdek-Narlı Limanı’nda batan Tanzanya 
bayraklı Pasha adlı geminin batması nedeniyle Kuruluşça yapılan deniz kirliliği 
çalışmalarına ait 421 bin TL alacağın gemi ilgililerinden tahsilinin mümkün olmaması 
durumunda, denizde olabilecek çevre kirliliğini önlemeye ilişkin müdahalenin, kamu 
makamlarının talebi üzerine yerine getirildiğinden, 5312 sayılı yasa ve bu yasanın 
uygulama yönetmeliğinin 42.maddesinin 3.fıkrasına uygun olarak Ulaştırma 
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Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan tahsil edilmesi için gereğinin yapılması 
önerilir.  
  Cd) Şüpheli ticari alacaklar: 

Kuruluşun hizmetleri karşılığı doğan ancak zamanında tahsil edilemediği için 
şüpheli hale gelen ticari alacaklar toplamı geçen yıla göre % 6 oranında azalış 
göstererek 9.772 bin TL’ye düşmüştür.  

Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) : 
9.772 bin TL tutarındaki şüpheli alacaklar için aynı tutarda karşılık ayrılmıştır. 

            D - Diğer alacaklar:  
 Kuruluşun ticari nitelik taşımayan alacaklarının yıl sonu bakiyesi toplamı 
41.886  bin TL olup önceki yıla göre % 21.5 oranında artmıştır. Bunun;   

32.743 bin  TL’si 2012-2016 yıllarına ilişkin geri alınacak KDV tutarlarını,  
  3.501 bin TL’si ÖYK kararı gereği TDİ’den Kuruluşa nakledilen personelin  
            kıdem tazminatlarından doğan alacağı,  
4.302 bin TL’si G.D.B. Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müd.2011 yılı KDV              
iade tutarını,  
    175  bin TL’si personelden olan ücret, diğer istihkak alacakları ile avans,  
            harcırah vb. işlemlerden doğan alacakları,  
350  bin  TL’si Aralık ayı personel maaşlarında ödenen Asgari Geçim İndirimi      

Ocak 2017 vergilerden mahsup edilmesini, 
    59  bin TL’si sigorta hasar bedelinden alacakları,  
   225 bin   TL’si Taşeron firmada çalışan ve emekli olan personele ödenen 

kıdem     tazminat tutarların taşeron firmadan alacaklar,  
      15  bin TL’si Kuruluştan ayrılmış bulunan personelden olan muhtelif                
            alacakları,  
       2 bin TL’si diğer çeşitli alacakları,  
     406 bin TL’si de şüpheli diğer alacakları ifade etmektedir. 
108 bin TL si ise Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. 

Şirketi’nden Management sözleşmesi gereği Söndüren-10 römorkörünün 2016 yılı 
ücretinden bakiyeyi içermektedir. 

Şüpheli diğer alacaklar toplamı, 406 bin TL olup Kuruluş Teftiş Kurulu 
raporları doğrultusunda, 2003-2016 yılları arasında emekli ve çalışmakta olan personel 
alacaklarından oluşmakta olup tamamı ile ilgili mahkeme süreci devam etmektedir. Bu 
alacaklar ticari faaliyet ile ilgili olmadıkları için karşılık ayrılmamıştır. Bu alacak 
grubu içerisinde yer alan ve dava süreci devam ederken yaşamını yitiren eski 
personelden doğan alacakların da dava süreçlerinin dikkatle izlenmesi gerekliliği 
bulunmaktadır. 
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Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan tahsil edilmesi için gereğinin yapılması 
önerilir.  
  Cd) Şüpheli ticari alacaklar: 

Kuruluşun hizmetleri karşılığı doğan ancak zamanında tahsil edilemediği için 
şüpheli hale gelen ticari alacaklar toplamı geçen yıla göre % 6 oranında azalış 
göstererek 9.772 bin TL’ye düşmüştür.  

Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) : 
9.772 bin TL tutarındaki şüpheli alacaklar için aynı tutarda karşılık ayrılmıştır. 

            D - Diğer alacaklar:  
 Kuruluşun ticari nitelik taşımayan alacaklarının yıl sonu bakiyesi toplamı 
41.886  bin TL olup önceki yıla göre % 21.5 oranında artmıştır. Bunun;   

32.743 bin  TL’si 2012-2016 yıllarına ilişkin geri alınacak KDV tutarlarını,  
  3.501 bin TL’si ÖYK kararı gereği TDİ’den Kuruluşa nakledilen personelin  
            kıdem tazminatlarından doğan alacağı,  
4.302 bin TL’si G.D.B. Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müd.2011 yılı KDV              
iade tutarını,  
    175  bin TL’si personelden olan ücret, diğer istihkak alacakları ile avans,  
            harcırah vb. işlemlerden doğan alacakları,  
350  bin  TL’si Aralık ayı personel maaşlarında ödenen Asgari Geçim İndirimi      

Ocak 2017 vergilerden mahsup edilmesini, 
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grubu içerisinde yer alan ve dava süreci devam ederken yaşamını yitiren eski 
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bulunmaktadır. 

 

  

Yıl sonu bakiyesi 32.743 bin TL olan geri alınacak KDV tutarı, 3065 sayılı 
KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesine 5228/14 md ile eklenen (b) bendi ile deniz ve 
hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den 
istisna olacağına ilişkin hüküm çerçevesinde oluşan meblağı içermektedir. 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesinde, “Kanunun 
11, 13, 14, 15 inci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili 
fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi 
işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi 
işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması 
hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek 
esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.”  

Aynı maddeye 5035 Sayılı Kanunla eklenen fıkralarda, 
“Şu kadar ki, yurt içi teslimleri ve ifaları kısmi istisna kapsamına giren mal ve 

hizmetlerin ihracında bu madde hükmü uygulanmaz. 
Maliye Bakanlığı katma değer vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal 

sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına 
ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait 
olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve 
hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsup suretiyle sınırlayabilir.” hükmü yer 
almaktadır. 

Söz konusu hesapta biriken ve Kuruluş açısından önemli bir miktara ulaşmış 
olan alacak bakiyesi, Kuruluşun ürettiği hizmetlerin istisna kapsamında bulunması 
nedeniyle İndirilecek KDV miktarının Hesaplanan KDV’den daha yüksek olması 
durumunun sürekliliği niteliğiyle her yıl artarak büyümektedir. 

İncelemeler sırasında, TDİ AŞ’den emekli olan personelin kıdem tazminatı 
alacaklarının tahsil edildiği, TDİ’den Kuruluşa nakledilen personelin kıdem 
tazminatlarından doğan alacağın 03.04.2017 tarih ve 0009 nolu mahsupla   Nisan-2107 
Management ücretinden mahsup edildiği  tespit edilmiştir. 

E – Stoklar: 
Kuruluşun yılsonu stokları önceki döneme göre % 74,4 oranında artışla 6.006 

bin TL’ye yükselmiştir. Bunun; 4.329 bin TL’sini malzeme stokları, 1.677 bin TL’sini 
de verilen sipariş avansları teşkil etmektedir. 

Malzeme stoklarının; 3.422 bin TL’si gemi bunkerlerdeki yağ ve yakıt 
miktarını, 907 bin TL’si de ambarlardaki yakıt ve diğer çeşitli malzemeleri ifade 
etmektedir. 

G – Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesap grubu bakiyesi 2.646 bin TL’nin 1.823 bin TL’si gelecek aylara ait 

giderler, 823 bin TL’si gelir tahakkuklarıdır. 
Gelecek aylara ait giderlerin; 836 bin TL’sini kiralık olarak kullanılan Genel 

Müdürlük hizmet binası ile tahsilat ofislerinin 2017 yılına sirayet eden (peşin ödenen) 
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kira bedelleri, 851 bin TL sini deniz araçlarının 2017 yılına sirayet eden sigorta prim 
tutarı, 136 bin TL’sini ise diğer gelir tahakkukları teşkil etmiştir. 

Gelir tahakkukları, vadeleri 2017 yılında bitecek olan vadeli mevduat 
hesaplarının 2016 yılına isabet eden faiz tahakkuklarını ifade etmektedir 
 H – Diğer dönen varlıklar: 

Diğer dönen varlıklar hesabında yer alan 973 bin TL’nin, 4 bin TL’si personel 
avanslarına, 969 TL’si de diğer çeşitli dönen varlıklara ilişkindir. 
     II – Duran varlıklar:          
 Duran varlıkları oluşturan hesap gruplarına aşağıda yer verilmiştir.  
 A – Ticari alacaklar:  
 1.568 bin TL tutarındaki uzun vadeli ticari alacakların tamamı verilen depozito 
ve teminatlardan oluşmakta olup 1.359 bin TL’si Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlara aittir. 
 C – Mali duran varlıklar:    
 Mali duran varlıklar hesap grubunda kayıtlı 2.741 bin TL, Bakanlar Kurulu’nun 
12.07.2000 tarih ve 1052 sayılı kararı ile kurulan Kuruluş iştiraki Kıbrıs Türk Kıyı 
Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti’ deki % 48,9 oranındaki sermaye payını ifade 
etmekte olup sermaye taahhüdünün tamamı ödenmiştir.  
 İştiraklerle ilgili ayrıntılı açıklamaya Raporun “İşletme Çalışmaları” bölümünde 
yer verilmiştir. 

D – Maddi duran varlıklar: 
 Kuruluşun maddi duran varlıklarının dönem içi hareketleri ve dönem sonu 
bakiyeleri aşağıda gösterilmiştir.  
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Tablo 34- Maddi duran varlıklar 
      2016 yılında   

  2015'den     2017'ya  
Maddi duran devir Giren Çıkan devir 

Varlıklar Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
  

 
        

- Arazi ve arsalar 5.697 0 0 5.697 
-Yer altı ve yer üstü düzenleri 139.148 185 28 139.305 
- Binalar 52.573 5.763 4.317 54.019 
- Tesis, makine, cihazlar 39.655 14.199 118 53.736 
- Taşıtlar 425.772 15.217 96 440.893 
- Demirbaşlar 28.801 4.489 73 33.217 
- Diğer maddi duran varlıklar 735 725 9 1.451 
  Toplam (brüt) 692.381 40.578 4.641 728.319 
  Birikmiş amortismanlar(-) 374.650 51.524 683 425.491 
  Toplam (net) 317.731 (10.946 ) 3.958 302.827 
  

     Yapılmakta olan yatırımlar 16.398 20.323 22.086 14.635 
Yatırım avansları 0 0 0 0 
Yatırım toplamı 16.398 20.323 22.086 14.635 
  Genel toplam 334.129 9.377 26.044 317.462 

 
 Önceki dönemden devreden 692.381 bin TL tutarındaki maddi duran varlıklar 

hesap grubuna bu dönem 40.578 bin TL giriş, 4.641 bin TL çıkış yapılmış, dolayısıyla 
maddi duran varlıkların yılsonu brüt tutarı 728.319 bin TL’ye yükselmiştir. 

Hesap grubuna yapılan 40.578 bin TL tutarındaki girişin; 4.161 bin TL’si 
hesaplar arası virman ve 1.244 bin TL’si Harem Kılavuzluk istasyonu yeni Hizmet 
Binası olmak üzere toplam 5.763 bin TL’si binalar hesabına, ağırlığı radar cihazları ve 
bilgi işlem cihazları olmak üzere 14.199 bin TL’si tesis, makine cihazlar hesabına, 
15.217 bin TL’si deniz vasıtaları alımı olmak üzere taşıtlar hesabına, 4.489 bin TL’si 
demirbaşlar hesabına, 910 bin TL’si de muhtelif birimler için çeşitli maddi duran 
varlıklara ilişkindir. 

4.641 bin TL tutarındaki çıkışların; 4.317 bin TL’sini binalar hesabından 
çıkışlar, 504 bin TL’sini de çeşitli sabit kıymet çıkışları oluşturmuştur. 

2015 yılından 16.398 bin TL yapılmakta olan yatırım devretmiş, 2016 yılı 
yatırım harcaması ise 20.323 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem içinde 22.086 bin 
TL tutarındaki yatırımın tamamlanıp işletmeye alınması sonucu gelecek yıla 14.635 
bin TL tutarında yapılmakta olan yatırım devretmiştir. 

Maddi duran varlıklara önceki dönem girişi yapılan 40.172 bin TL tutarındaki 
varlıklar, Bakanlar Kurulunun 21.10.2013 tarih ve 5498 sayılı kararına istinaden 
gerçekleştirilmiştir. 

Anılan kararda; 
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-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denetimi ve gözetimi 
altında Gemi Trafik Yönetim Sistemi içinde yer alan İzmit, İzmir ve Mersin Gemi 
Trafik Sistemlerinin işletilme yetkisinin KEGM’ne verilmesi, 

-Söz konusu sistemdeki taşınırların KEGM’ne devredilmesi; sistemdeki 
taşınmazların bakım, onarım ve donatımı ile idame, yenileme, genişleme ve 
geliştirilmesi için gerekli yatırımların KEGM öz kaynaklarından karşılanması, 

- Devir işlemlerine ilişkin usul ve esasların İlgili Bakanlık ilke KEGM arasında 
yapılacak protokolle düzenlenmesi,  

-İlgi Bakanlık tarafından kurulan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile seyir 
yardımcılarının bakım, onarım ve donatımının KEGM tarafından yapılması, 

Hususlarına yer verilmiştir. 
Bakanlar Kurulunun yukarıda değinilen söz konusu kararına istinaden, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç Sular Genel Müdürlüğü ile KEGM 
arasında 09.04.2014 tarihinde devir protokolü düzenlenmiştir. Bu çerçevede İzmir, 
İzmit, Çanakkale ve İstanbul Gemi Trafik Yönetim Sistemine dahil kıymetler 
KEGM’ne devredilmiştir. Mersin’e ait varlıkların tespit ve devir çalışmalarının ise 
tamamlanarak 01.06.2016 tarih ve 160601-000604 nolu mahsupla ilgili demirbaş 
kaydının yapıldığı görülmüştür. Ağırlıklı kısmı demirbaş ve teçhizat niteliğinde olan 
ve sabit kıymet niteliği arz eden kıymetler defter değerleriyle maddi duran varlık 
hesaplarına alınmıştır.  

Diğer yandan, 2010 yılında TDİ tarafından yürütülmekte olan kılavuzluk ve 
römorkaj hizmetlerinin ÖYK kararı ile KEGM’ne devredilmesi kapsamında, TDİ’den 
bedelsiz devralınan 59.258 bin TL tutarındaki maddi duran varlıklar da halen diğer 
çeşitli yabancı kaynaklar hesabında bekletilmektedir. Bu konuda, devrin defter 
değerleri üzerinden yapılması,  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının ise 
varlıkların emsal değerlerinin bir komisyon tarafından tespit edilmesi yönündeki 
görüşü üzerine, sürecin devam etmesi nedeniyle hesaplarda bekletildiği anlaşılmıştır. 
İncelemelerin sürdüğü 2015 yılında Gelir İdaresi Başkanlığınca konunun 22.05.2015 
tarihinde takdir komisyonuna havale edildiği anlaşılmıştır. Yine aynı durumda bulunan 
ve 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bedelsiz devralınmış olan 
Zübeyde Hanım Gemisinin de T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi 
Başkanlığı 8 No’lu Daimi Takdir Komisyonu’nun 24.06.2015 tarih 2015/127 nolu 
kararıyla   emsal bedelinin 13,4 milyon TL olarak belirlendiği görülmüştür. 

İstanbul Vergi Dairesi Fatih Uygulama Müdürlüğü Daimi Takdir Komisyonu 
tarafından 24.06.2015 tarihinde deniz araçları ile ilgili emsal değer tespitlerinin 
yapıldığı, kılavuzluk istasyonları ve diğer maddi duran varlıklarla ilgili olarak ise özel 
ihtisas gerektirmesi nedeniyle değer tespiti yapılamadığı anlaşılmıştır. Takdir 
Komisyonunca deniz araçları için toplam 78,8 milyon TL emsal bedel tespit edildiği 
belirlenmiştir. Buna göre, Kuruluş kayıtlarına daha önce 39,1 milyon TL olarak girişi 
yapılmış olan varlıkların kayıtlı değerlerinde   30.11.2015 tarih ve 151130-001344 
nolu mahsup fişiyle düzeltmeler yapılmıştır.  
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Takdir Komisyonunun emsal bedel tespiti yapamadığı istasyonlar ve diğer 
maddi duran varlıklar için ise Kuruluş bünyesinde bir çalışmanın gerekliliğine işaret 
olunur. 2014 yılında İlgili bakanlık tarafından Kuruluşa bedelsiz devredilen video 
konferans sisteminin defter değeri olan 10 milyon TL ise gelir kaydedilmiştir. 

Birikmiş amortismanların 2016 yılındaki hareketi aşağıda gösterilmiştir.  
    Tablo 35- Birikmiş amortismanların yıl içindeki hareketi 

 

      2016 yılında   
  2015'den     2017'ya 

Birikmiş devir Giren Çıkan devir 
Amortismanlar TL  TL  TL  TL 

  
 

        
-Yer altı ve yer üstü düzenleri 137 295 19 137.634 
- Binalar 23.912 2.583 377 26.118 
- Tesis, makine, cihazlar 26.268 6.754 139 32.883 
- Taşıtlar 168.422 37.139 96 205.465 
- Demirbaşlar 18.056 4.487 41 22.502 
- Diğer maddi duran varlıklar 634 266 11 889 

  Toplam (brüt) 374.650 51.524 683 425.491 

 2015 yılından devreden 374.650 bin TL tutarındaki birikmiş amortismanlar 
hesabına, bu dönem gider kaydı yoluyla 51.524 bin TL giriş yapılmış, satış ve terkin 
edilen maddi duran varlıklara ilişkin 683 bin TL tutarındaki amortisman da iptal 
edilmiştir. Böylece 2017 yılına 425.491 bin TL birikmiş amortisman devretmiştir. 

Maddi duran varlıkların edinme değerlerine göre itfa edilme durumları aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 36- Maddi duran varlıkların itfa düzeyi 
      Birikmiş amortismanlar 

Maddi Duran Varlıklar 
Edinme 
Değeri       
Bin TL 

Bin TL 
Edinme 

Değerine Göre        
% 

Net Değer    
Bin TL 

- Arazi ve arsalar 5.697 0 0,00 5.697 
-Yer altı ve yer üstü düzenleri 139.305 137.634 98,80 1.671 
- Binalar 54.018 26.119 48,35 27.899 
- Tesis, makine, cihazlar 53.736 32.883 61,19 20.853 
- Taşıtlar 440.893 205.464 46,60 235.429 
- Demirbaşlar 33.218 22.502 67,74 10.716 
- Diğer maddi duran varlıklar 1.451 889 61,27 562 
  Ara toplam  728.318 425.491 58,42 302.827 
  

 
        

Yapılmakta olan yatırımlar         
(yatırım avansları dahil) 14.636 - - 14.636 
  2016 742.954 425.491 57,27 317.463 
  2015 708.779 374.650 57,60 334.129 
  Fark 34.175 50.841 148,77 (16.666 ) 

 2016 yılında maddi duran varlıklarının (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 
%57,27’si amorti edişmiş durumdadır. Rıhtım ve mendireklerden oluşan yer altı ve 
yerüstü düzenlerinin tamamına yakın kısmına amorti edildiği görülmektedir.  
 E – Maddi olmayan duran varlıklar:  

İrtifak hakları ve lisanslardan oluşan maddi olmayan duran varlıklar dönem 
başında 450 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
           -Nazım hesaplar:  
 Nazım hesaplarla ilgili açıklamalara bilançonun pasif alt bölümünde yer 
verilmiştir.  
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Tablo 36- Maddi duran varlıkların itfa düzeyi 
      Birikmiş amortismanlar 
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Edinme 
Değeri       
Bin TL 

Bin TL 
Edinme 

Değerine Göre        
% 

Net Değer    
Bin TL 
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     Pasif:  
 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı bilançosunun pasifini oluşturan 
değerler önceki yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  
Tablo 37- Pasif 

Pasif Önceki dönem Cari Dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

             
I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar           
   A- Mali borçlar  -  -  -  -  - 
   B- Ticari borçlar 5.816 0,9 10.360 1,6 4.544 
   C- Diğer borçlar 2.113 0,3 2.065 0,3 (48) 
   D- Alınan avanslar  -  -  -  - - 
   E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri  -  -  -  - - 
   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 41.359 6,6 40.271 6,1 (1.088) 
   G- Borç ve gider karşılıkları 17 0,0 11 0,0 (6) 
   H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları 640 0,1 669 0,1 29 
   I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynakları 128.489 20,5 143.892 21,8 15.403 
  Toplam (I) 178.434 28,5 197.269 30,0 18.835 
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar           
   A- Mali borçlar  -  -  -  -  - 
   B- Ticari borçlar 0 0,0 0 0,0 0 
   C- Diğer borçlar  -  -  -  -  - 
   D- Alınan avanslar  -  -  -  -  - 
   E- Borç ve gider karşılıkları  -  -  -  -  - 
   F- Gelecek aylara ait gelirler ve gider 
tahakkukları  -  -  -  -  - 
   G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynakları  -  -  -  -  - 
  Toplam (II) 0 - 0 - 0 
  Toplam (I+II) 178.434 28,5 197.269 30 18.835 
III- Öz kaynaklar :           
   A- Ödenmiş sermaye 51.095 8,1 51.095 7,8 0 
       - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 0 0,0 0 0,0 0 
   B- Sermaye yedekleri 10  - 10  - - 
   C- Kar yedekleri 121.688  - 156.182 23,7 34.494 
   D- Geçmiş yıllar karları  - 0,0  -  - - 
   E- Geçmiş yıllar zararları (-)  -  -  -  - - 
   F- Dönem net karı 275.892 44 254.105 38,6 (21.787) 
  Toplam (III) 448.685 71,5 461.392 70,0 12.707 
  Genel toplam (I+II+III) 627.119 100,0 658.661 100,0 31.542 
  Nazım hesaplar 96.311 - 121.242 - 24.931 

Kuruluşun kaynaklar toplamı önceki döneme göre %5 oranında artarak 658.661 
bin TL’ye yükselmiştir. Bunun % 29,95 oranında 197.268 bin TL’sini kısa vadeli 
yabancı kaynaklar, % 70,05 oranında 461.392 bin TL’sini öz kaynaklar oluşturmuştur. 
Uzun vadeli yabancı kaynak bulunmamaktadır. 
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Öz kaynak yabancı kaynak bileşimi bu dönem yabancı kaynaklar lehine 1,5 
puanlık küçük bir değişim göstermiştir.  
 I – Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
 Kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili açıklamalara hesap grupları itibariyle 
aşağıda yer verilmiştir. 
 B – Ticari borçlar: 
 Kuruluşun kısa vadeli ticari borçları aşağıda gösterilmiştir. 
     Tablo 38-Ticari borçlar 

Ticari borçlar Önceki Dönem Cari Dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

          
Ba) Satıcılar 4.459 9.163 4.704 
Bb) Alınan depozito ve teminatlar 1.357 1.197 (160) 
Bc) Diğer ticari borçlar - - - 
    

   
     Toplam 5.816 10.360 (4.544) 

 Hesap grubu bakiyesi 10.360 bin TL’nin 9.163 bin TL’si satıcılar, 1.197 bin 
TL’si ise ver alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlıdır. 
 Ba) Satıcılar:  
 Satıcılar hesabının ayrıntısı önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 
Tablo 39- Satıcılar 

Satıcılar 
Önceki dönem Cari dönem  Fark  

Bin TL Bin TL Bin TL 
  -Kamu idarelerine  
 90 48 (42) 

  -Kamu iktisadi teşebbüslerine 
 21 80 59 

  -Gerçek ve tüzel kişilere 4.348 9.035 4.687 
Toplam 4.459 9.163 4.704 

  Kamu İşletmelerine olan borç tutarı; 48 bin TL’sinin 19 bin TL’si İstanbul , 
İzmir ve diğer belediyelere su, 27 bin TL’si İGDAŞ’a doğalgaz, ve 2 bin TL’si diğer 
borçları ifade etmektedir. 
 Kamu iktisadi teşebbüslerine borçların; 68 bin TL’si TÜRKSAT’a, 10 bin TL’ 
si TDİ A.Ş.’ye ve 2 bin TL’si PTT A.Ş.’ye olan borçları göstermektedir. Söz konusu 
borçlar ertesi dönem ödenmiştir. 

Gerçek ve tüzel kişilere borçlar hesabında kayıtlı 9.035 bin TL, akaryakıt, 
sigorta, temizlik taşıma, güvenlik ve bilişim firmalarına olan borçları ifade etmektedir. 
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Mal ve hizmet alımından kaynaklanan söz konusu borçlar, genel olarak bilanço 
dönemi sonuna yakın gerçekleşen işlemlerden dolayı ödemesi müteakip döneme 
sarkan borçlardır. Denetimler sırasında hesapta kayıtlı borçların tamamına yakın 
kısmının ödendiği tespit edilmiş, küçük meblağlı bir kısım borçların firma 
bulunamaması veya bazı firmaların vergi ve sigorta borcu olmasından dolayı hesapta 
beklediği görülmüştür. 
 Bb) Alınan depozito ve teminatlar:  

Hesap bakiyesi 1.197 bin TL, başta acenteler olmak üzere hizmet verilen gerçek 
ve tüzel kişiler ile kara kiracılarından alınan depozito ve teminat tutarlarına ilişkindir.  
 C – Diğer borçlar:  

Kuruluşun ticari nitelikli olmayan işlemlerinden kaynaklanan borçları, önceki 
döneme göre %2 oranında azalışla 2.065 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın; 
100 bin TL’si iştiraklere borçlar, 1.027 bin TL’si personele borçlar, 938 bin TL’si  
diğer borçlar hesabında kayıtlıdır.  

İştiraklere borçlarda görülen 100 bin TL’nin tamamı KKTC Sahil Radyo 
giderlerinden kalan borcu içermektedir. 

Personele borçlar hesabında kayıtlı 1027 bin TL’nin; 838 bin TL’si mahkeme 
kararları sonucu tahsil edilen, ancak Kurum avukatlarına ödenmesinde çeşitli ihtilaflar 
yaşanan ve bu nedenle hesapta bekletilen avukatlık vekâlet ücretleri tutarını, 189 bin 
TL’si de ücret ve diğer istihkaklardan personele borçları ihtiva etmektedir. 

Vekâlet ücretleri konusundaki ayrıntılı tespit ve değerlendirmelere Raporun 
İdari Bünye bölümü “Hukuk Müşavirliği” kısmında yer verilmiştir. 

Diğer çeşitli borçlar hesabında görülen 938 bin TL’nin; 888 bin TL si emekli 
olan personelin emekli ikramiyesinin SGK (Emekli Sandığı)’ya, 40 bin TL’si  muhtelif 
işlemlerden resmi dairelere, 10 bin TL si de diğer çeşitli borçları içermektedir.  
 F – Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler:  
 Kuruluşun vergi yükümlüsü veya sorumlusu sıfatıyla ödeyeceği vergilerle, 
sigorta primleri, sendika aidatları ve diğer kesintilerin yılsonu bakiyesi 40.271 bin 
TL’dir. Bunun; 24.823 bin TL’ si ödenecek vergi ve fonları, 5.721 bin TL’si ödenecek 
sosyal güvenlik kesintilerini, 9.727 bin TL’ si ise ödenecek diğer yükümlülükleri 
içermektedir.  
 Ödenecek vergi ve fonlarda yer alan 40.271 bin TL’nin; 
           19.051  bin TL’si 2016 yılı geçici vergi 4’üncü dönem tahakkuku, 

  5.375   “      “     Personelden kesilen gelir vergisi, 
       36    “      “    Üçüncü kişilerden kesilen gelir vergisi, 
     118                  Üçüncü kişilerden kesilen KDV tevkifatı   

       243   “      “    Personel ve üçüncü kişilerden kesilen damga vergilerdir. 
5.721 bin TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin; 
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 3.071 bin TL’si SSK primi işçi hissesi, 
 2.208   “      “    SSK primi işveren hissesi, 
    295   “      “      işsizlik sigortası işveren payı, 
    147    “      “    işsizlik sigortası işçi payıdır. 

9.727 bin TL tutarındaki ödenecek diğer yükümlülüklerinin;  
7.457 bin TL’si gayri safi satış hasılatı üzerinden Maliye Bakanlığı’na ödenen     
%  10 oranındaki hâsılat payı tutarını, 
2.270 bin TL’si Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına kılavuzluk ve    
          römorkaj gelirleri üzerinden ödenen % 6,5 oranındaki hasılat payı tutarını 

içermektedir. 
 Maliye Bakanlığı’na ödenen hâsılat payı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 78 inci maddesine göre ödenmektedir. Anılan maddede;“Kamu 
iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar 
tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu kapsamda bedel 
tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanı 
Bakanlar Kurulunca belirlenir…” hükmüne yer verilmiştir. 

Anılan hüküm uyarınca Bakanlar Kurulunca alınan 30.12.2005 tarih ve 
2005/9916 sayılı Kararname eki karar gereği, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye 
Bakanlığı Merkez Saymanlığına aylık gayri safi satış tahakkuk tutarının (KDV ve 
ÖTV hariç) %10’u tutarında ödeme yapılmaktadır. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hâsılat payı ise 655 sayılı 
"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 21 inci maddesine istinaden ödenmektedir. 

Anılan maddede; “… Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu 
kurumu ve özel kuruluşlarca elde edilen gayrisafi hasılattan yatırılacak pay, en geç 
tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlık döner sermaye işletmesi 
muhasebe birimi hesaplarına yatırılır. Yatırılan miktarın %50’si takip eden ayın 
yirmisine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe 
birimine aktarılır. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu 
ve özel kuruluşlarca elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak payın %10’a kadar 
artırılmasına veya %3’e kadar indirilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Hükmüne 
yer verilmiştir. Söz konusu hüküm çerçevesinde ilgili bakanlığın hasılat payı % 6,5 
olarak uygulanmaktadır. 

Vergi ve diğer yükümlülük borçlarının tamamı müteakip dönemde ödenmiştir. 
 G – Borç ve gider karşılıkları:  
 Kuruluşun 2016 dönem kârı vergi ve yasal yükümlülükler karşılığı 63.617 bin 
TL olarak hesaplanmış, bundan peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükler tutarı 
63.606 bin TL’nin düşülmesi sonucu borç ve gider karşılıkları tutarı 11 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
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 H – Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Hesap grubu bakiyesi 669 bin TL’nin; 628 bin TL’si gelecek aylara ait gelirler, 

41 bin TL’si ise gider tahakkuklarıdır. 
Gelecek aylara ait gelirlerde kayıtlı 628 bin TL, Kuruluşun kiraya verdiği 

muhtelif deniz feneri ve gayrimenkullerin peşin tahsil edilen kira gelirlerini, 41 bin TL 
tutarındaki gider tahakkukları ise stajyer öğrenci ücretlerine aittir. 
 I – Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 

Hesapta kayıtlı 143.892 bin TL tutarındaki diğer kısa vadeli yabancı 
kaynakların; 56.918 bin TL’si TDİ AŞ’den bedelsiz iktisap edilen maddi duran 
varlıkların rayiç bedellerini, 26.894 bin TL’si Bakanlar Kurulu kararı gereği Kuruluşa 
devredilen Çanakkale, İstanbul, İzmit ve İzmir gemi trafik hizmetlerine ilişkin 
varlıkların kayıtlı değerlerini ifade etmekte,14.568 bin TL’si Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Kuruluşa devredilen Mersin TBGTH taşınırların değerini, 40.172 bin TL’si TDİ 
den bedelsiz olarak devralınan Deniz Vasıtalarının  vergi dairesince belirlenen emsal 
değer artışı neticesindeki değerini, 4.104 bin TL si muamelesi tekemmül ettirilmek 
üzere tahsil olunan ve belgesi gelmeyen mal ve hizmet bedellerini,  bakiye 1.236 bin 
TL’si ise diğer kısa vadeli yabancı kaynakları içermektedir. 

Hesap bakiyesinin büyüklüğü TDİ AŞ’den 2010 ve 2011 yıllarında devralınan 
maddi duran varlıkların rayiç değeri üzerinden bu hesaba geçici olarak alınmasından 
kaynaklanmıştır. TDİ AŞ’den devralınan duran varlıklar bedelsiz olarak intikal 
ettiğinden, Kuruluş personelinden oluşan bir komisyon teşkil edilerek söz konusu 
maddi duran varlıkların rayiç bedelleri belirlenmiştir. Tespit edilen bedeller üzerinden 
kayıtlara alınan maddi duran varlıklar için yıl sonunda yeni değerleri üzerinden 
amortisman ayrılmıştır.  

Kuruluş, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, rayiç bedel üzerinden değerleme 
yaparak geçici olarak kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabına kaydettiği bedelsiz 
olarak devralınan maddi duran varlıkların sermayeye ilave edilmesi durumunda, vergi 
mevzuatı açısından değerlendirilmesi hakkında görüş talebinde bulunmuştur.  

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi İdaresi Başkanlığı’nın, Kuruluşa hitaben 
21.01.2012 tarih ve 6489 sayılı “Özelge” yazısında talep edilen hususlar üzerinde 
geniş bir değerlendirme yapılmış olup; 

-Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden; söz konusu değerlerin emsal 
değerlerinin kurum kazancında dikkate alınması ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 
kurum geliri olarak beyan edilmesi, 

-Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden; Devre konu iktisadi kıymetlerin 
4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme kapsamına alınmış 
olması halinde bu devir işlemi 3065 sayılı Kanunun geçici 12’nci maddesine göre 
KDV den istisna olacağı, 

-Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu Yönünden; Şirket adına kayıtlı 
MDV’ in sermayeye ilave edilmek üzere bedelsiz KEGM ne devredilmesi nedeniyle 
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yapılan işlemlerden harç ve devre ilişkin düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi 
aranılmaması gerektiği, 

-Vergi Usul Kanunu Yönünden; TDİ AŞ adına kayıtlı MDV in bedelsiz olarak 
KEGM ne devredilmesi sonrasında sermayeye ilave edilmesi halinde söz konusu 
iktisadi kıymetlerin emsal bedelinin dikkate alınacağı ve bu değer için bağlı bulunulan 
Vergi Dairesine müracaat edilmesi halinde takdir komisyonunca emsal bedelin 
belirleneceği ifade edilmiştir. 

Kuruluş, Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen özelge doğrultusunda 11.07.2012 
tarih ve 5235 sayılı yazı ile söz konusu iktisadi kıymetlerin emsal değer tespiti 
konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına müracaatta bulunmuştur. İncelemelerin 
sürdüğü 2016 yılında bu konudaki girişimlerin sürdüğü belirlenmiş olup sonuçlanma 
aşamasına gelindiği anlaşılmıştır. 

Diğer kısa vadeli yabancı kaynakların büyük kısmı, geçmiş yıllardan gelen 
fener ücreti, gemi kurtarma, telsiz sınav ve ruhsat belgelendirme vb. nedenlerle çok 
sayıda özel ve tüzel kişiye olan borçları göstermektedir. Borçlu şahıs veya şirketlerce 
ödemesi yapılmış ancak asıl borç tahakkuku gerçekleşmemiş,  muamelesi tekemmül 
ettirilmek üzere tahsil olunan tutarlarıdır. Bir kısmı da Hukuk Müşavirliği’nce takibi 
yapıldığı sırada tahsil olunan ve yeni yılda kapanışları yapılmak üzere kısa vadeli diğer 
yabancı kaynaklar hesabına alınan meblağlardır.  

Kısa vadeli diğer yabancı kaynaklar hesabına alınan, Kuruluş’ un ödenecek 
gerçek bir borcu mahiyetinde olmayan ve süren hukuki davalar ile ilgisi 
bulunmayanların, incelenmesinin zamanında tamamlanarak tasfiyelerinin sağlanması 
ile bilançodaki borç ve alacak devirlerinin en aza indirilmesi gerekli görülmektedir.  

II – Uzun vadeli yabancı kaynaklar:  
 Kuruluşun uzun vadeli yabancı kaynağı bulunmamaktadır. 
 III – Öz kaynaklar:  
 A – Ödenmiş sermaye:  
 Kuruluşun nominal sermayesi 51.094.639 TL olup cari dönemde herhangi bir 
sermaye hareketi meydana gelmemiştir. 

B- Sermaye yedekleri: 
 Hesap grubunda yer alan 10 bin TL, Kuruluş iştiraki Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti 
ve Gemi Kurtarma Ltd. Şirketindeki sermaye payının yeniden değerleme artışını 
göstermekte olup önceki döneme göre değişme göstermemiştir. 
 C – Kâr yedekleri:  
 2016 yılı yedekler toplamı, önceki dönem kârından ayrılan 34.494 bin TL’lik 
yasal yedeklerin ilavesi ile birlikte 156.182 bin TL’ye yükselmiştir. 
 F – Dönem net kârı:  

Kuruluşun 2016 yılı dönem net kârı önceki dönemden %7,9 azalarak 254.105 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
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 Nazım hesaplar:  
 Kuruluşun nazım hesaplar toplamı 121.242 bin TL’nin; 
           45.587 bin TL’si alınan teminat mektupları tutarını, 
   41.159   “       “   kanuni takipteki alacaklar tutarını, 
   34.020    “       “   kanuni takipteki borçlar tutarını,    
        107   “       “   verilen teminat mektupları tutarını, 
        363   “       “   kanunen kabul edilmeyen giderler tutarını, 
        6    “       “  diğer nazım hesapları göstermektedir. 
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VI. GELİR TABLOSU 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2016 yılı faaliyetleri sonucunda, 781.712 
bin TL brüt satış geliri elde edilip, 103.681 bin TL satış indirimi yapılmıştır. 678.031 
bin TL net satış hasılatı elde edilen dönemde, 301.966 bin TL hizmet maliyeti oluşmuş 
ve 376.065 bin TL brüt satış kârı elde edilmiştir.  

95.878 bin TL faaliyet gideri neticesinde 280.188 bin TL faaliyet kârı elde 
edilmiştir. 37.361 bin TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ile birlikte 3.472 
bin TL diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar sonucu 314.077 bin TL olağan kâr 
elde gerçekleşmiştir.  

Önceki yılda olduğu gibi, faaliyet döneminde de finansman gideri meydana 
gelmemiştir. 

4.313 bin TL olağandışı gelir ve kârlar ile birlikte 668 bin TL olağandışı gider 
ve zararlar sonucu 317.722 bin TL dönem kârı elde edilmiştir. 

63.617 bin TL dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıklarının 
düşülmesinden sonra Kurum, 2016 faaliyet dönemini 254.105 bin TL dönem net kârı 
ile kapatmıştır.  

Önceki döneme göre brüt satışlar %2,4 hizmet maliyeti %12 net satış hasılatı 
ise %2,4 oranında artmıştır. Buna karşılık faaliyet giderleri önceki döneme göre %10,3 
oranında artmış, bu da faaliyet sonucunu olumsuz yönde etkileyerek, faaliyet kârının 
önceki yıla göre %8,3 oranında azalmasına yol açmıştır ve 2016 yılı işletme 
faaliyetleri sonucu elde edilen dönem kârı geçen yıla göre %7,9 eksiğiyle 
gerçekleşmiştir. 

Kuruluşun gelir tablosu geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiş, 
özet gelir tablosuna ise ekler arasında (Ek:13) yer verilmiştir. 
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Tablo 40 - Gelir tablosu 
Gelir ve giderler Önceki Dönem Cari Dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Brüt satışlar            763.306  781.712 18.406 
     1-Yurtiçi satışlar 58.073   66.606  8.533 
     2-Yurtdışı satışlar      705.233   715.106  9.873 
     3-Diğer gelirler                   
B-Satış indirimleri (-)       101.134   103.681 2.547 
     1-Satıştan iadeler (-)  2.075  1.614  (461) 
     2-Satış iskontoları (-)       
     3-Diğer indirimler (-)  99.059  102.067  3.008 
C-Net satışlar  662.172  678.031 15.859 
D-Satışların maliyeti (-)                 269.555  301.966 32.411 
     1-Satılan mamuller maliyeti (-)       
     2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)        
     3-Satılan hizmet maliyeti (-) 269.555  301.966  32.411 
     4-Diğer satışların maliyeti (-)      

Brüt satış kârı veya zararı  392.617  376.065 (16.552) 
E-Faaliyet giderleri (-)                86.962   95.878 8.916 
     1-Araştırma geliştirme giderleri (-)      
     2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)      
     3- Genel yönetim giderleri 86.962   95.878  8.916 

Faaliyet kârı veya zararı  305.655  280.188 (25.467) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar          32.044  37.361 5.317 
     1-İştiraklerden temettü gelirleri                                                        
     2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri                                 
     3-Faiz gelirleri                                                   22.447  28.555  6.108 
     4-Komisyon gelirleri                                    
     5-Konusu kalmayan karşılıklar                               2.397  1.879  (518) 
     6-Menkul kıymet satış kârları                                    
     7-Kambiyo kârları    1.354  1.260  (94) 
     8-Reeskont faiz gelirleri      
     9-Enflasyon düzeltme kârları       
     10-Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar      5.846  5.667  (179) 
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)         4.725  3.472 (1.253) 
     1-Komisyon giderleri  (-)       
     2-Karşılık giderleri (-) 2.429  1.340  (1.089) 
     3-Menkul kıymet satış zararları (-)      
     4-Kambiyo zararları  (-)  478  517  39 
     5-Reeskont  faiz giderleri (-)      
     6-Enflasyon düzeltme zararları (-)      
     7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 1.818  1.615  (203) 
H-Finansman giderleri (-)                              -  - - 
     1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)         
     2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)       

Olağan kâr veya zarar  332.974  314.077 (18.897) 
I-Olağandışı gelir ve kârlar             14.334  4.313 (10.021) 
     1-Önceki dönem gelir ve kârları        6.836  3.036  (3.800) 
     2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar        7.498  1.277  (6.221) 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)                  2.365  668 (1.697) 
     1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)      
     2-Önceki dönem gider ve zararları (-)  1.104  281  (823) 
     3-Diğer olağandışı gider ve zararlar (-)  1.261  387  (874) 

Dönem kârı veya zararı  344.943  317.722 (27.221) 
K-Dönem kârı vergi ve diğ. yasal  yüküm. karşılıkları (-)  69.051  63.617 (5.434) 

Dönem net kârı veya zararı  275.892  254.105 (21.787) 

A – Brüt satışlar:  
Kuruluşun, fener, tahlisiye, gemi kurtarma, römorkaj, kılavuzluk ve telsiz 

hizmetleri gelirlerinden oluşan brüt satış hâsılatı, önceki döneme göre, %2,4 oranında 
artışla 781.712 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
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Türk Bayraklı gemilere yönelik hizmetler karşılığı sağlanan gelirler yurt içi 
satışlar, yabancı bayraklı gemilere yönelik hizmetler karşılığı sağlanan gelirler ise yurt 
dışı satışlar hesabına kaydedilmektedir.  

2015 yılı brüt satışlarının 66.606 bin TL’si yurt içi, 715.106 bin TL’si yurt dışı 
satışlar hesabında kayıtlıdır. 

B – Satış indirimleri (-): 
Satış indirimleri toplamı 103.681 bin TL olup bunun 1.614 bin TL’si satıştan 

iadeler, 102.067 bin TL’si diğer indirimler hesabında kayıtlıdır. 
Satıştan iadeler tutarı 1.614 bin TL, kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinden 

muhtelif gemilere ait % 30 tehlikeli tanker yük zammı iadesi ve % 50 tersane indirimi 
iadesi tutarı, fener ücret iadeleri, KEGM’ e ait tahsilat birimi olmayan limanlarda fener 
ücreti tahsilatını yapan Liman Başkanlıkları için Denizcilik Müsteşarlığı’na ödenen 
%1,5 oranındaki hâsılat payından oluşmaktadır.  

Diğer indirimler tutarı 102.067 bin TL ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nun 78 inci maddesi gereği Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere 
Maliye Bakanlığına ödenen tutarlar, 655 sayılı KHK gereği İlgili Bakanlığa ödenen 
hasılat payları tutarı ile kılavuzluk, fener ve tahlisiye hizmetlerinde uygulanan çeşitli 
indirim ve iadeleri içermektedir. 
 C – Net satışlar: 
 Brüt satışlar toplamı 781.712 bin TL’den 103.681 bin TL tutarındaki satış 
indirimlerinin düşülmesi sonucu net satış hâsılatı 678.031 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

D – Satışların maliyeti (-) : 
 Kuruluşun 2016 yılı hizmet maliyetleri toplamı önceki yıldan %12 fazlasıyla 
301.966 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

-Brüt satış kârı: 
Net satışlardan satışların maliyetinin düşülmesi sonucu 376.065 bin TL brüt 

satış kârına ulaşılmıştır.  
Brüt satış kârında önceki döneme göre %4,2 oranında azalış meydana gelmiştir. 
E – Faaliyet giderleri: 
2016 yılı faaliyet giderleri 95.878 bin TL olarak gerçekleşmiş olup tamamı 

genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.  
Faaliyet giderleri önceki döneme göre %10,3 oranında artış göstermiştir. 
-Faaliyet kârı:  
Brüt satış kârından faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucu oluşan faaliyet kârı, 

önceki dönemden %8,3 az olmak üzere 305.655 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
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301.966 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

-Brüt satış kârı: 
Net satışlardan satışların maliyetinin düşülmesi sonucu 376.065 bin TL brüt 

satış kârına ulaşılmıştır.  
Brüt satış kârında önceki döneme göre %4,2 oranında azalış meydana gelmiştir. 
E – Faaliyet giderleri: 
2016 yılı faaliyet giderleri 95.878 bin TL olarak gerçekleşmiş olup tamamı 

genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.  
Faaliyet giderleri önceki döneme göre %10,3 oranında artış göstermiştir. 
-Faaliyet kârı:  
Brüt satış kârından faaliyet giderlerinin düşülmesi sonucu oluşan faaliyet kârı, 

önceki dönemden %8,3 az olmak üzere 305.655 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
 

 

  

F – Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Önceki yıla göre %16,6 oranında artarak 37.361 bin TL’ye yükselen diğer 

olağan gelir ve kârların ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
3 – Faiz gelirleri:  
Faiz gelirleri hesabında yer alan 28.555 bin TL, bankalarda bulunan mevduattan 

elde edilen faiz, acentelerce zamanında ödenmeyen fener ve tahlisiye ücretlerine 
tahakkuk ettirilen faiz ve dava konusu alacaklara uygulanan faiz tutarlarından 
oluşmaktadır. 

5 – Konusu kalmayan karşılıklar: 
Kanuni takipte ve şüpheli durumda olan alacaklar için daha önceki yıllarda 

ayrılmış bulunan karşılıklardan 1.879 bin TL tutarındaki kısmı, alacak tahsilatları 
nedeniyle iptal edilerek gelir kaydedilmiştir. 

7 – Kambiyo kârları: 
Bankalardaki vadeli döviz tevdiat hesaplarında oluşan lehte kur farkları 

nedeniyle 1.260 bin TL kambiyo kârı meydana gelmiştir. 
10 – Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar:  
5.667 bin TL olarak gerçekleşen diğer faaliyetlerle ilgili olağan gelir ve kârlar, 

Anadoluhisarı eğitim tesisi gelirleri, fener, istasyon ve diğer gayrimenkul kira gelirleri, 
Söndüren römorkörleri ve liman botları kira gelirleri, hurda satış, şartname satış, 
söndürme kurtarma hizmeti yağ yakıt bedeli ve diğer çeşitli gelir ve kârları ihtiva 
etmektedir. 

G – Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) : 
3.472 bin TL olarak gerçekleşen diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların 

ayrıntısına aşağıda yer verilmiştir. 
2- Karşılık giderleri: 
Hesapta görülen 1.340 bin TL kanuni takibe intikal etmiş ticari alacaklar için 

ayrılan karşılıkları ifade etmektedir. 
4- Kambiyo zararları: 
Bankalardaki döviz tevdiat hesaplarına ait kur farklarından dolayı 517 bin TL 

aleyhte kur farkı oluşmuştur. 
7- Diğer olağan gider ve zararlar: 
1.615 bin TL tutarındaki diğer olağan gider ve zararlar, Anadoluhisarı eğitim 

tesisi giderleri ve emekli personel için SGK’ ya ödenen makam tazminatlarına 
ilişkindir. 

Kuruluşun sosyal tesis olarak kullandığı Anadoluhisarı Eğitim Tesisinin 2016 
yılı giderleri toplamı, iaşe giderleri, muhtelif bakım onarım giderleri ve güvenlik 
hizmet giderlerinden oluşmaktadır. 
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H- Finansman giderleri: 
 Önceki yılda olduğu gibi cari yılda da Kuruluşun finansman gideri 
bulunmamaktadır. 

-Olağan kâr:  
2016 yılı faaliyet kârına, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi, 

diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların ise düşülmesi sonucu 314.077 bin TL 
olağan kâra ulaşılmıştır. Olağan kâr geçen yıla göre %5,7 oranında azalmıştır. 

I – Olağandışı gelir ve kârlar:  
4.313 bin TL tutarında gerçekleşen olağandışı gelir ve kârların ayrıntısına 

aşağıda yer verilmiştir. 
1 – Önceki dönem gelir ve kârları: 
3.036 bin TL tutarındaki önceki dönem gelir ve kârlar, muhtelif bot, römorkör, 

şamandıra ve teçhizat için sigortadan tahsil edilen hasar bedelinden, önceki 
dönemlerde açılmış ait olan mahkeme ve icra davaları sonucunda tahsil edilen 
gelirlerden, personelden geri alınan istihkak farkları ve önceki dönemlere ait fener ve 
tahlisiye hizmet bedelleriyle diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. 

2 – Diğer olağandışı gelir ve kârlar:  
1.277 bin TL tutarındaki diğer olağandışı gelir ve kârlar, sigorta hasar bedelleri, 

sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilerden tahsil edilen cezalar, irat 
kaydedilen depozito ve teminatlar ve diğer çeşitli olağandışı gelir ve karları 
içermektedir. 

J – Olağandışı gider ve zararlar (-) :  
Kuruluşun olağandışı gider ve zararları 668 bin TL olarak gerçekleşmiş olup 

ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 
2 – Önceki dönem gider ve zararları (-) : 
281 bin TL tutarındaki önceki dönem gider ve zararlar, mahkeme, harç ve icra 

giderleri, fazla tahakkuk ettirilen önceki yıllara ait fener hizmet bedellerinden iadeler, 
personele lehine doğan önceki dönem istihkak farkları ve önceki döneme ait diğer 
gider ve zararlarından oluşmaktadır. 
 3 – Diğer olağandışı gider ve zararlar (-) : 
 Hesapta yer alan 387 bin TL’lik gider ve zarar, telefonlara ait özel iletişim 
vergisi, terkin edilen maddi duran varlıklara ait zarar tutarı ve diğer gider ve 
zararlardan oluşturmaktadır. 

-Dönem kârı:  
Kuruluşun 2016 yılı faaliyet dönemi 317.722 bin TL dönem kârı ile 

kapanmıştır.  
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I – Olağandışı gelir ve kârlar:  
4.313 bin TL tutarında gerçekleşen olağandışı gelir ve kârların ayrıntısına 

aşağıda yer verilmiştir. 
1 – Önceki dönem gelir ve kârları: 
3.036 bin TL tutarındaki önceki dönem gelir ve kârlar, muhtelif bot, römorkör, 

şamandıra ve teçhizat için sigortadan tahsil edilen hasar bedelinden, önceki 
dönemlerde açılmış ait olan mahkeme ve icra davaları sonucunda tahsil edilen 
gelirlerden, personelden geri alınan istihkak farkları ve önceki dönemlere ait fener ve 
tahlisiye hizmet bedelleriyle diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. 

2 – Diğer olağandışı gelir ve kârlar:  
1.277 bin TL tutarındaki diğer olağandışı gelir ve kârlar, sigorta hasar bedelleri, 

sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilerden tahsil edilen cezalar, irat 
kaydedilen depozito ve teminatlar ve diğer çeşitli olağandışı gelir ve karları 
içermektedir. 

J – Olağandışı gider ve zararlar (-) :  
Kuruluşun olağandışı gider ve zararları 668 bin TL olarak gerçekleşmiş olup 

ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 
2 – Önceki dönem gider ve zararları (-) : 
281 bin TL tutarındaki önceki dönem gider ve zararlar, mahkeme, harç ve icra 

giderleri, fazla tahakkuk ettirilen önceki yıllara ait fener hizmet bedellerinden iadeler, 
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 3 – Diğer olağandışı gider ve zararlar (-) : 
 Hesapta yer alan 387 bin TL’lik gider ve zarar, telefonlara ait özel iletişim 
vergisi, terkin edilen maddi duran varlıklara ait zarar tutarı ve diğer gider ve 
zararlardan oluşturmaktadır. 

-Dönem kârı:  
Kuruluşun 2016 yılı faaliyet dönemi 317.722 bin TL dönem kârı ile 

kapanmıştır.  
 
 

 

  

K–Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-): 
 2016 yılı sonu itibariyle dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler 

karşılığı olarak 63.617 bin TL hesaplanmıştır. 
-Dönem net kârı: 
2016 yılı dönem kârından, vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığının 

düşülmesiyle 254.105 bin TL dönem net kârına ulaşılmıştır. 
Dönem kârının dağıtımını gösteren tabloya ekler arasında ( Ek:14) yer 

verilmiştir. 
Sonuç: 

 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı Bilançosu ve 317.721.644,42 
Türk Lirası dönem kârı ile kapanan Gelir Tablosu tasvibe sunulur. 
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VII. EKLER 

 
1- Teşkilat şeması 
2- Personelin teşkilat içinde dağılımı 
3- Kapsam dışı personelin hareketini gösterir çizelge 
4- Kapsam içi personelin hareketini gösterir çizelge 
5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı   
7- Fon akım tablosu       
8- Nakit akım tablosu      
9- Gayri Safi Milli Hasıla'ya katkı 
10-  Dış ödemeler dengesine etki  
11-  Vergiler 
12-  2016 yılı bilançosu ve dipnotlar (12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e) 
13-  2016 yılı Gelir tablosu ve dipnotları ( 13/a, 13/b) 
14-  Kâr dağıtım tablosu 
15-  Raporun ilgili bölümlerinde yer alan iç öneriler listesi 
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(Ek: 2 )
2015 2016

                              İş yerleri Yıl sonu Yıl sonu
kişi kişi

A- Kara Personeli:
a) Merkez teşkilatı
1 Genel Müdürlük 56 61
2 Yönetim Kurulu Bürosu Müdürlüğü 3 3
3 Teftiş Kurulu Başkanlığı 8 6
4 Hukuk Başmüşavirliği 20 16
5 Özel Kalem Müdürlüğü 4 4
6 Kalite Yönetim Müdürlüğü 4 4
7 Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 27 27
8 Seyir Yardımcıları Dairesi Bşk. 83 89
9 Telsiz İşletme Müdürlüğü 114 113

10 Teknik Hizmetler ve Emlak Dai.Bşk. 21 15
11 A.P.K. Dairesi Başkanlığı 15 12
12 Mali İşler Dairesi Başkanlığı 26 23
13 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 47 44
14 İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 102 88
15 Malzeme Dairesi Başkanlığı 28 30
16 Gelirler Dairesi Başkanlığı 84 82
17 Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dai. Bşk. 118 98
18 Bilişim Teknolojileri ve Ar-Ge Dairesi Bşk. 19 19
19 İstatistik ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı 11 13
20 Basın Tanıtım ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 11 9
21 İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5 8

Toplam   (a) 806 764
b) Taşra Teşkilatı
1 Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Opr. Amirliği 77 71
2 İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Opr. Amirliği 57 54
3 İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Opr. Amirliği - 82
4 Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Opr. Amirliği - 3
5 İzmir İşletme Müdürlüğü 55 51
6 Çanakkale Şube Müdürlüğü 17 14
7 Türkiye Genelinde diğer fener personeli 61 52
8 Türkiye Genelinde Tahlisiye personeli 60 65

Toplam  (b) 327 392
Toplam(A) 1.133 1.156

B- Deniz personeli
a) Merkez teşkilatı
1- Zabitan 365 325
2- Mürettebat 304 273
b) Taşra Teşkilatı
1- Zabitan 197 236
2- Mürettebat 137 170

Toplam(B) 1.003 1.004
Geçici İşçiler - -

Genel Toplam 2.136 2.160

Personelin teşkilat içinde dağılımı                               

Sayıştay   
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( Ek: 3 )
2015 2016
Kişi Kişi

Yılbaşı mevcudu 513 536
Yıl içinde giren 40 34
Yıl içinde çıkan 17 18

Yıl sonu mevcudu 536 552

2015 2016
Kişi Kişi

Açıktan atama 23 5
4046 sayılı kanun gereği
Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması
Naklen tayin
Askerlik dönüşü
Göreve iade
Kapsam içinden geçiş 16 27
Başkaca nedenler 1 2

Toplam 40 34

2015 2016
Kişi Kişi

Emeklilik 13 6
İstifa 1 1
Askere alınma
Ölüm 1
Kendi isteği ile ayrılma
İşten çıkarma 9
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması
Kapsam içine geçiş 2 2
Başkaca nedenler (başka kuruluşa nakil)

Toplam 17 18

Kapsam dışı personelin hareketini gösterir çizelge

Ayrılış nedenleri

Giriş şekilleri

Giriş ve çıkış

Sayıştay   



 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Ek: 4 )
2015 2016

Kişi Kişi

Yılbaşı mevcudu 1603 1600

Yıl içinde giren 78 114

Yıl içinde çıkan 81 106

Yıl sonu mevcudu 1600 1608

2015 2016
Kişi Kişi

Açıktan atama 75 108

Naklen tayin

Askerlik dönüşü 1

Göreve iade

Kapsam dışından geçiş 2 2

Başkaca nedenler 1 3
Toplam 78 114

2015 2016

Kişi Kişi

Emeklilik 60 61

İstifa 2 1

Askere alınma 1 1

Ölüm 1 1

Kendi isteği ile ayrılma

İşten çıkarma 1 15

Kapsam dışına geçiş 16 27
Başkaca nedenler

Toplam 81 106

Ayrılış nedenleri

Giriş şekilleri

Giriş ve çıkış

Kapsam içi personelin hareketini gösterir çizelge

Sayıştay   
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Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                              (Ek:5) 
          

Varlık türleri Kod Dönen Duran Toplam 
    Bin TL  Bin TL Bin TL 
1-Hazır ve Paraya çevrilebilir değerler:        
   Kasa ve bankalar:      
   Kasa mevcudu 1 24  24 
   Bankalardaki nakit 2 278.120   278.120 
   Diğer 4 51  51 

Hazır değerler toplamı 5 278.195   
Kasa ve bankalar toplamı 6    278.195 

Menkul kıymetler:        
Tahvil, senet ve bonolar 8    
Diğer 9    

Menkul kıymetler toplamı 10    
Alacaklar  :      
Ticari alacaklar :      
Kamu iktisadi teşebbüslerinden   12    
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 13 375 1.568   
Yurt dışından 16 26    
Diğer  17 6.333   

Ticari alacaklar toplamı 18 6.734 1.568 8.302 
Diğer alacaklar:        
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareler 21 7.804   
İştiraklerden 23 108   
Diğer  25 1.231   

Diğer alacaklar toplamı: 26 9.143  9.143 
Alacaklar toplamı : 27   17.445 

Stoklar  :        
İlk madde ve malzeme 28 4.329   
Yarı mamuller 29    
Diğer stoklar 32 1.677   

Stoklar toplamı 33 6.006  6.006 
Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 3.619  3.619 
Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler top. 35 25.502  25.502 

Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı 36 303.697 1.568 305.265 
2 - Bağlı değerler :        
İştirakler 37   2.741 2.741  
Maddi duran varlıklar:       
    Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   742.953 742.953 
    Birikmiş amortismanlar ( - ) 40   425.491 425.491 

Maddi duran varlıklar (net) 41   317.462 317.462 
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   450 450 
Özel tükenmeye tabi varlıklar(net) 43     
Diğer bağlı değerler 44     

Bağlı değerler toplamı(2) 45   320.653 320.653 
Varlıklar toplamı 46 303.697 322.221 625.918 
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Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                                                     (Ek:6) 
    Kısa Uzun  

Kaynak türleri Kod Süreli Süreli Toplam 
    Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Yabancı kaynaklar :         
Mali borçlar :         
Hazineye kredi ve kredi niteliğindeki borçlar 4       
Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
Banka kredileri 6       
Diğer krediler 7       

Mali borçlar toplamı: 10       
Ticari borçlar:         
Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 126   
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 12    
Yurt dışına 15 424   
Diğer  16 9.810   

Ticari borçlar toplamı : 17 10.360  10.360 
Diğer borçlar :      
Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 35   
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 19 5   
Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 888   
İştiraklere 22 100   
Yurt dışına 23    
Diğer  24 1.038   

Diğer borçlar toplamı: 25 2.066  2.066 
Diğer Yabancı kaynaklar:      
İç sigorta fonları 26    
Dönem karından Hazineye ödenecek kar payı 28 222.333  222.333 
Dönem karından ödenecek vergi ve yas.yük. 30 40.271  40.271 
Ödenecek diğer vergiler 31 11  11 
Diğer 32 28.006  28.006 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı: 33 290.621  290.621 
Yabancı kaynaklar toplamı ( 1 ) 35 303.047  303.047 

2- Öz kaynaklar :      
Sermaye 36   51.095 
Ödenmemiş sermaye ( - ) 37    
Sermaye (MDV) 39    
Ödenmiş sermaye 38   51.095 
Sermaye yedekleri 42   10 
Kâr yedekleri 43   156.182 
Geçmiş yıllar kârları 44    
Dönem karının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+)  46   31.772 
Diğer 46   83.812 

Öz kaynaklar toplamı ( 2 ) 47   322.871 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar(-) 48    

Kaynaklar toplamı(1+2-3) 51   625.918 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                                                     (Ek:6) 
    Kısa Uzun  

Kaynak türleri Kod Süreli Süreli Toplam 
    Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Yabancı kaynaklar :         
Mali borçlar :         
Hazineye kredi ve kredi niteliğindeki borçlar 4       
Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
Banka kredileri 6       
Diğer krediler 7       

Mali borçlar toplamı: 10       
Ticari borçlar:         
Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 126   
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 12    
Yurt dışına 15 424   
Diğer  16 9.810   

Ticari borçlar toplamı : 17 10.360  10.360 
Diğer borçlar :      
Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 35   
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 19 5   
Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 888   
İştiraklere 22 100   
Yurt dışına 23    
Diğer  24 1.038   

Diğer borçlar toplamı: 25 2.066  2.066 
Diğer Yabancı kaynaklar:      
İç sigorta fonları 26    
Dönem karından Hazineye ödenecek kar payı 28 222.333  222.333 
Dönem karından ödenecek vergi ve yas.yük. 30 40.271  40.271 
Ödenecek diğer vergiler 31 11  11 
Diğer 32 28.006  28.006 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı: 33 290.621  290.621 
Yabancı kaynaklar toplamı ( 1 ) 35 303.047  303.047 

2- Öz kaynaklar :      
Sermaye 36   51.095 
Ödenmemiş sermaye ( - ) 37    
Sermaye (MDV) 39    
Ödenmiş sermaye 38   51.095 
Sermaye yedekleri 42   10 
Kâr yedekleri 43   156.182 
Geçmiş yıllar kârları 44    
Dönem karının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+)  46   31.772 
Diğer 46   83.812 

Öz kaynaklar toplamı ( 2 ) 47   322.871 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar(-) 48    

Kaynaklar toplamı(1+2-3) 51   625.918 
 
 
 
 

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Fon akım tablosu (Ek:7)

A- FON KAYNAKLARI 401.317.343,58
    1- Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 365.188.791,49

a) Olağan Kar 314.077.319,34
b) Amortismanlar (+) 51.651.597,89
c) Fon Çıkışı gerektirmeyen Diğer Giderler (+) 1.339.343,78
          Şüpheli alacak karşılık gideri
          Kıdem tazminatı karşılık gideri
          Reeskont Faiz Giderleri
          Gelecek aylara ait giderlerin döneme ilişk .payı
d) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) (1.879.469,52)

    2- Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar 3.644.325,08
a) Olağandışı Kar 3.644.325,08
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+)
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-)

    3- Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 3.886.585,57
    4- Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 2.086.418,30
    5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar
        (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)
    6- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 26.511.223,14
        (Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz)
    7- Sermaye Arttırımı (Nakit Karşılığı veya 
         Dışardan Getirilen Diğer Varlıklar)
    8- Hisse Senetleri İhraç Primleri
    9- Diğer Fon Kaynakları
B- FON KULLANIMLARI 401.317.343,58
    1- Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar 0,00

a) Olağan Zarar
b) Amortismanlar (+)
c) Fon Çıkışı Gerektirmeyen  Diğer Giderler (+) 0,00
d) Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-) (0,00 )

    2- Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar 0,00
a) Olağandışı Zarar 0,00
b) Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+) 0,00
c) Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) (0,00 )

    3- Ödenen Vergi ve Benzerleri 99.826.578,06
         ( Bir Önceki Dönem Karından Ödenen)
    4- Ödenen Temettüler 205.187.881,56

a) Bir Önceki Dönem Karından Ödenen 205.187.881,56
b) Yedeklerden Dağıtılan

    5- Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar 51.846.040,87
    6- Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar 36.510.199,47
         ( Yeniden Değerlemeyi Kapsamaz)
    7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 7.676.230,46
    8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 0,00
    9- Sermayedeki Azalışlar 0,00
   10- Diğer Azalışlar 270.413,16

CARİ DÖNEM  TL

Sayıştay   



 

 

                            
 
 

Nakit akım tablosu (Ek:8)
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem   TL                                       

A- Dönem başı nakit mevcudu 239.336.216,36
B- Dönem içi nakit girişleri 738.390.563,57

1- Satışlardan elde edilen nakit 680.577.089,83
a) Net satışlar 678.031.436,68
b) T icari alacaklardaki azalışlar 3.641.980,24
c) T icari alacaklardaki artışlar (-) (1.096.327,09)

2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan
dolayı sağlanan nakit 36.754.008,38

3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 4.312.572,34
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan 15.761.350,81

sağlanan nakit (alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından
b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar 15.761.350,81

5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan 
sağlanan nakit (alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından
b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar

6- Sermaye artışından sağlanan nakit
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit
8- Diğer nakit girişleri 985.542,21

C- Dönem içi nakit çıkışları 699.531.913,42
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 299.825.253,20

a) Satışların maliyeti 301.966.100,21
b) Stoklardaki artışlar 2.562.626,67
c) T icari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar
d) T icari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) (4.703.473,68)
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)
f) Stoklardaki azalışlar (-)

2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 95.877.654,36
a) Araştırma ve geliştirme giderleri
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
c) Genel yönetim giderleri 95.877.654,36
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. (-)

3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin
nakit çıkışları 3.471.266,45
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 3.471.266,45
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. Ve zar. 0,00

4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
nakit çıkışı gerektirmeyen gGiderler (-)

5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı (50.371.834,74)
a) Olağandışı gider ve zararlar 668.247,26
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve
     zararlar (-) (51.040.082,00)

6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 34.747.939,20
 7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan) 549.990,72

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan krediler anapara ödemeleri
c) Diğer ödemeler 549.990,72

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 101.524.794,68
10- Ödenen temettüler 205.187.881,56
11- Diğer nakit çıkışları 8.718.967,99

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 278.194.866,51
E- Nakit artış veya azalışı (B-C) 38.858.650,15

Sayıştay   



 

 

                            
 
 

Nakit akım tablosu (Ek:8)
Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem   TL                                       

A- Dönem başı nakit mevcudu 239.336.216,36
B- Dönem içi nakit girişleri 738.390.563,57

1- Satışlardan elde edilen nakit 680.577.089,83
a) Net satışlar 678.031.436,68
b) T icari alacaklardaki azalışlar 3.641.980,24
c) T icari alacaklardaki artışlar (-) (1.096.327,09)

2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan
dolayı sağlanan nakit 36.754.008,38

3- Olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 4.312.572,34
4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan 15.761.350,81

sağlanan nakit (alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından
b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar 15.761.350,81

5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan 
sağlanan nakit (alımlarla ilgili olmayan)
a) Menkul kıymet ihraçlarından
b) Alınan krediler
c) Diğer artışlar

6- Sermaye artışından sağlanan nakit
7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit
8- Diğer nakit girişleri 985.542,21

C- Dönem içi nakit çıkışları 699.531.913,42
1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 299.825.253,20

a) Satışların maliyeti 301.966.100,21
b) Stoklardaki artışlar 2.562.626,67
c) T icari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar
d) T icari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-) (4.703.473,68)
e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)
f) Stoklardaki azalışlar (-)

2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 95.877.654,36
a) Araştırma ve geliştirme giderleri
b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
c) Genel yönetim giderleri 95.877.654,36
d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. (-)

3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin
nakit çıkışları 3.471.266,45
a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 3.471.266,45
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. Ve zar. 0,00

4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
nakit çıkışı gerektirmeyen gGiderler (-)

5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı (50.371.834,74)
a) Olağandışı gider ve zararlar 668.247,26
b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve
     zararlar (-) (51.040.082,00)

6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 34.747.939,20
 7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (alımlarla ilgili olmayan) 549.990,72

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri
b) Alınan krediler anapara ödemeleri
c) Diğer ödemeler 549.990,72

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 101.524.794,68
10- Ödenen temettüler 205.187.881,56
11- Diğer nakit çıkışları 8.718.967,99

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 278.194.866,51
E- Nakit artış veya azalışı (B-C) 38.858.650,15

 

 
 

Kuruluşun Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH)'ya katkısı gelir yoluyla ( Ek : 9) 
 

Firma ölçeğinde Sıra   
Katma Değerin oluşumu No Bin TL 

        
A- Pozitif etkiler     
  - Personel giderleri (yevmiyeler dâhil)  1 288.581 
  - Verilen Faizler (yurtiçi) 2   
  - Verilen bina ve arazi kiraları 3 6.349 
  - Karşılık giderleri 4 1.339 
  - Mevzuat gereğince katılma payları 5 291 
  - Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
  - Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 280 
  - İç Sigorta fonu gideri 8   
  - Amortisman ve tükenme payları 9 51.652 
  - Dış âleme ödenen giderler 10 4.677 
  - Diğer pozitif etkiler 11 3.342 
  - Dönem Karı 12 317.721 
  Toplam (A) 13 674.234 
B- Negatif etkiler (-)     
  - Alınan faizler (yurtiçi) 14 28.555 
  - Alınan bina ve arazi giderleri 15 4.708 
  - Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 1.879 
  - Geçmiş yıllara ait gelir ve karlar 17 3.036 
  - Bağlı ort.ve iştiraklerden alınan kar payları 18   
  - İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19   
  - Dış âlemden sağlanan gelirler 20 715.106 
  - Diğer negatif etkiler 21 8.203 
  - Dönem zararı 22   
  Toplam (B) 23 761.487 
  Üretici fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla     
  (GSYIH)'ya katkı: (A-B) 24 (87.253) 
  Sübvansiyonlar (-) 25   
  Hazine yardımcıları (-) 26   
  Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
  Vergi İadeleri (-) 28   
  Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 931 
  Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla     
  (GSYIH)'ya katkı 30 (86.322) 
  Dış âleme ödenen giderler (-) 31 (4.678) 
  Dış âlemden sağlanan gelirler 32 715.106 
  Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Hâsıla     
  (GSMH)'ya katkı 33 624.107 

 

Sayıştay   



 

 
 
 

Dış ödemeler dengesine etki  
   ( Ek : 10 ) 

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1- İhracat bedellerinden   1- İthalat bedellerine 699 

2- Sermaye hareketlerinden   2- Sermaye hareketlerine  

3-Görünmeyen İşlemlerden   3- Görünmeyen işlemler  

  - Fener ve tahlisiye hizmetleri 374.145   - Sigorta 3.869 

  - Gemi kurtarma hizmetleri 3.841 
 
  - Aidatlar 108 

- Kılavuzluk ve Römorkaj hizmetleri 337.040 
   

  - Diğer 79.424    

Toplam  715.106       Toplam 4.678 

      Denge farkı          Denge farkı 709.729 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 
 

Dış ödemeler dengesine etki  
   ( Ek : 10 ) 

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1- İhracat bedellerinden   1- İthalat bedellerine 699 

2- Sermaye hareketlerinden   2- Sermaye hareketlerine  

3-Görünmeyen İşlemlerden   3- Görünmeyen işlemler  

  - Fener ve tahlisiye hizmetleri 374.145   - Sigorta 3.869 

  - Gemi kurtarma hizmetleri 3.841 
 
  - Aidatlar 108 

- Kılavuzluk ve Römorkaj hizmetleri 337.040 
   

  - Diğer 79.424    

Toplam  715.106       Toplam 4.678 

      Denge farkı          Denge farkı 709.729 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                         Vergiler                                                                   (Ek:11) 

Vergi türleri Sıra 
no 

Geçen 
yıldan 
devir 

2016 

Yıl sonu 
kalıntısı Tahakkuk 

Ödenen 
veya 

mahsup 
edilen 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim, 
harç ve fonlar: 

        

1- Gelirden alınan         
   - Kurumlar vergisi 1 20.431 63.617 64.997 19.051 
     - Diğer  2  17 17  

Toplam (1) 3 20.431 63.634 65.017 19.051 
2- Servetten Alınan:        
   - Motorlu taşıt vergisi 4   48 48  
   - Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 5   131 131  
      - Diğer  6   116             116  

Toplam (2) 7   295 295  
3- Mal ve hizmetten alınan (dolaylı vergiler):        
   - KDV 8       
   - Özel tüketim vergisi 9       
   - Banka ve sigorta muamele vergisi 10       
   - Damga vergisi 11 534 513 794 253 
   - Dış ticarette ödenen vergiler 12      
   - Harçlar 13      
   - Belediyelere ödenen (emlak vergisi dışında) 
vergi,   resim ve harçlar 14   112 112  

   - Özel iletişim vergisi 15   11 11  
    - Şans oyunları vergisi 16       
    - Haberleşme vergisi 17       
   - Diğer  18       

Toplam (3) 19 534  636 917 253 
Toplam (A) 20 20.965 64.565 66.226 19.304 

B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç 
ve fonlar: 

       

   - Personelden stope edilen gelir ve damga 
vergisi 21 5.114 52.075 51.787 5.402 

    - Yüklenici ve ortaklardan stope edilen gelir, 
kurumlar ve damga vergisi 22  407 407  

    - Tevkif edilen KDV 23 99 1.032 1.012 119 
    - Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi 24     
    - Diğer  25     

Toplam (B) 26 5.213 53.633 53.206 5.521 
Genel Toplam (A+B) 27 26.178 118.079 119.432 24.825 

 

Sayıştay   



 

    

 

(Ek: 12/a) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır Değerler 239.336.216,36 278.194.866,51
1- Kasa 8.077,09 24.110,36
2- Alınan Çekler 0,00 0,00
3- Bankalar 239.274.786,04 278.119.976,59
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Diğer Hazır Değerler 53.353,23 50.779,56

B- Menkul kıymetler 0,00
1- Hisse Senetleri 0,00
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
4- Diğer Menkul Kıymetler
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

C- Ticari alacaklar 8.672.431,22 6.733.673,37
1- Alıcılar 6.574.326,35 3.539.241,41
2- Alacak Senetleri 0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0,00
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
5- Verilen Depozito ve Teminatlar
6- Diğer T icari Alacaklar 2.098.104,87 3.194.431,96
7- Şüpheli T icari Alacaklar 10.378.948,45 9.772.053,15
8- Şüpheli T icari Alacaklar Karşılığı (-) (10.378.948,45) (9.772.053,15)

D- Diğer Alacaklar 34.459.021,10 41.885.745,81
1- Ortaklardan Alacaklar   
2- İştiraklerden Alacaklar 220.568,63 108.010,21
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Personelden Alacaklar 188.902,76 175.117,61
5- Diğer Çeşitli Alacaklar 33.754.417,76 41.197.060,92
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7- Şüpheli Diğer Alacaklar 295.131,95 405.557,07
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

E- Stoklar 3.443.660,84 6.006.287,51
1- İlk Madde ve Malzeme 3.181.482,99  4.328.718,42  
2- Yarı Mamuller  
3- Mamuller
4- T icari Mallar
5- Diğer Stoklar 177,85 177,85
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7- Verilen Sipariş Avanları 262.000,00 1.677.391,24

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım  Maliyetleri
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. 2.445.381,42 2.645.836,43

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 1.506.905,61 1.823.048,71
2- Gelir Tahakkukları 938.475,81 822.787,72

H- Diğer Dönen Varlıklar 123.573,45 973.330,06
1- İndirilecek KDV
2- Diğer KDV
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
4- İş Avansları 0,00 0,00
5- Personel Avansları 0,00 4.006,20
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 123.573,45 969.323,86
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

          DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 288.480.284,39 336.439.739,69

                       Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

Sayıştay   



 

    

 

(Ek: 12/a) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
I-DÖNEN VARLIKLAR 

A- Hazır Değerler 239.336.216,36 278.194.866,51
1- Kasa 8.077,09 24.110,36
2- Alınan Çekler 0,00 0,00
3- Bankalar 239.274.786,04 278.119.976,59
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
5- Diğer Hazır Değerler 53.353,23 50.779,56

B- Menkul kıymetler 0,00
1- Hisse Senetleri 0,00
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
3- Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
4- Diğer Menkul Kıymetler
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

C- Ticari alacaklar 8.672.431,22 6.733.673,37
1- Alıcılar 6.574.326,35 3.539.241,41
2- Alacak Senetleri 0,00
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0,00
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
5- Verilen Depozito ve Teminatlar
6- Diğer T icari Alacaklar 2.098.104,87 3.194.431,96
7- Şüpheli T icari Alacaklar 10.378.948,45 9.772.053,15
8- Şüpheli T icari Alacaklar Karşılığı (-) (10.378.948,45) (9.772.053,15)

D- Diğer Alacaklar 34.459.021,10 41.885.745,81
1- Ortaklardan Alacaklar   
2- İştiraklerden Alacaklar 220.568,63 108.010,21
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Personelden Alacaklar 188.902,76 175.117,61
5- Diğer Çeşitli Alacaklar 33.754.417,76 41.197.060,92
6- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7- Şüpheli Diğer Alacaklar 295.131,95 405.557,07
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

E- Stoklar 3.443.660,84 6.006.287,51
1- İlk Madde ve Malzeme 3.181.482,99  4.328.718,42  
2- Yarı Mamuller  
3- Mamuller
4- T icari Mallar
5- Diğer Stoklar 177,85 177,85
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7- Verilen Sipariş Avanları 262.000,00 1.677.391,24

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım  Maliyetleri
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. 2.445.381,42 2.645.836,43

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 1.506.905,61 1.823.048,71
2- Gelir Tahakkukları 938.475,81 822.787,72

H- Diğer Dönen Varlıklar 123.573,45 973.330,06
1- İndirilecek KDV
2- Diğer KDV
3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
4- İş Avansları 0,00 0,00
5- Personel Avansları 0,00 4.006,20
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 123.573,45 969.323,86
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

          DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 288.480.284,39 336.439.739,69

                       Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

 

 
 
      

 
 
 
 
 
 

(Ek: 12/b) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
II-DURAN VARLIKLAR

A- Ticari alacaklar   1.706.297,31   1.567.612,53
1- Alıcılar   
2- Alacak Senetleri   
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 1.706.297,31 1.567.612,53
5- Diğer T icari Alacaklar
6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

B- Diğer Alacaklar
C- Mali Duran Varlıklar 2.741.148,42 2.741.148,42

1- Bağlı Menkul Kıymetler   
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
3- İştirakler 2.741.148,42  2.741.148,42  
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)   
5- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   
6- Bağlı Ortaklıklar   
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)   
8- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)   

D- Maddi Duran Varlıklar 334.129.088,79 317.462.172,97
1- Arazi ve Arsalar 5.697.134,12 5.697.134,12
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 139.147.634,95 139.305.074,95
3- Binalar 52.572.911,75 54.018.117,14
4- Tesis, Makina ve Cihazlar 39.655.155,76 53.735.753,36
5- Taşıtlar 425.772.278,59  440.892.894,47  
6- Demirbaşlar 28.800.859,18 33.217.726,99
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 735.221,33  1.450.898,90  
8- Birikmiş Amortismanlar (-) (374.649.868,17)  (425.490.927,97)  
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 16.397.761,28  14.635.501,01  
10- Verilen Avanslar

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar   61.667,77   449.989,74
1- Haklar 810.250,75  1.116.496,31  
2- Şerefiye
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri   
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Özel Maliyetler 267.549,66
6- İlk Tesis ve Ta. Giderleri Özel Maliyetler
7- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8- Birikmiş Amortismanlar (-) (748.582,98) (934.056,23)
9- Verilen Avanslar

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah.     

1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları

H- Diğer Duran Varlıklar
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2- Diğer KDV
3- Diğer Çeşitli Varlıklar
              DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 338.638.202,29 322.220.923,66
             AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI  627.118.486,68  658.660.663,35

                       Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosu

Aktif (Varlıklar)
Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

Sayıştay   



 

      

 
 
 
 
 
 
 

(Ek: 12/c) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar
1- Banka Kredileri
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3- Tahvil,Anapara Borç,Taksitleri ve Faizleri
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7- Diğer Mali Borçlar

B- T icari Borçlar 5.815.667,22 10.360.157,43
1- Satıcılar 4.459.162,82 9.162.636,50
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar 1.356.504,40 1.197.520,93
5- Diğer T icari Borçlar

C- Diğer Borçlar 2.113.438,39 2.065.088,76
1- Ortaklara Broçlar
2- İştiraklere Borçlar 121.374,84 99.778,07
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Personele Borçlar 1.396.929,08 1.027.518,60
5- Diğer Çeşitli Borçlar 595.134,47 937.792,09
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D- Alınan Avanslar
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri   
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 41.358.655,82 40.271.082,70

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 26.177.682,67 24.822.911,78
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5.116.250,15 5.721.075,92
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi

ve Diğer Yükümlülükler
4- Diğer Yükümlülükler 10.064.723,00 9.727.095,00

G- Borç ve Gider Karşılıkları 17.138,52 11.321,60
1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 69.050.793,56 63.616.952,71

 Karşılıkları
2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer   

 Yükümlülükleri (-) (69.033.655,04) (63.605.631,11)
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları   

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 640.376,76 669.194,55
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 613.117,25 628.386,09
2- Gider Tahakkukları 27.259,51 40.808,46

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 128.488.662,83 143.892.087,18
1- Hesaplanan KDV
2- Diğer KDV
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 128.488.662,83 143.892.087,18

         KISA VADELİ YABANC KAYNAKLAR TOPLAMI 178.433.939,54 197.268.932,22

                      Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)
Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

Sayıştay   



 

      

 
 
 
 
 
 
 

(Ek: 12/c) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar
1- Banka Kredileri
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
3- Tahvil,Anapara Borç,Taksitleri ve Faizleri
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7- Diğer Mali Borçlar

B- T icari Borçlar 5.815.667,22 10.360.157,43
1- Satıcılar 4.459.162,82 9.162.636,50
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar 1.356.504,40 1.197.520,93
5- Diğer T icari Borçlar

C- Diğer Borçlar 2.113.438,39 2.065.088,76
1- Ortaklara Broçlar
2- İştiraklere Borçlar 121.374,84 99.778,07
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Personele Borçlar 1.396.929,08 1.027.518,60
5- Diğer Çeşitli Borçlar 595.134,47 937.792,09
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D- Alınan Avanslar
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri   
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 41.358.655,82 40.271.082,70

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 26.177.682,67 24.822.911,78
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 5.116.250,15 5.721.075,92
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi

ve Diğer Yükümlülükler
4- Diğer Yükümlülükler 10.064.723,00 9.727.095,00

G- Borç ve Gider Karşılıkları 17.138,52 11.321,60
1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 69.050.793,56 63.616.952,71

 Karşılıkları
2- Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer   

 Yükümlülükleri (-) (69.033.655,04) (63.605.631,11)
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları   

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 640.376,76 669.194,55
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 613.117,25 628.386,09
2- Gider Tahakkukları 27.259,51 40.808,46

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 128.488.662,83 143.892.087,18
1- Hesaplanan KDV
2- Diğer KDV
3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 128.488.662,83 143.892.087,18

         KISA VADELİ YABANC KAYNAKLAR TOPLAMI 178.433.939,54 197.268.932,22

                      Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)
Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

(Ek: 12/d) 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali borçlar
1- Banka Kredileri
2- Çıkarılmış Tahviller
3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
5- Diğer Mali Borçlar

B- T icari Borçlar
1- Satıcılar
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
5- Diğer T icari Borçlar

C- Diğer Borçlar
D- Alınan Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler

G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 0,00
  YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

III- ÖZ KAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye 51.094.639,44 51.094.639,44
1- Sermaye 51.094.639,44 51.094.639,44
2- Ödenmemiş Sermaye
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

B- Sermaye Yedekleri 10.207,60 10.207,60
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Kârları
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 
4- İştirakler Yeniden Değerleme  Artışı 10.207,60 10.207,60
5- Diğer Sermaye Yedekleri

C- Kâr Yedekleri 121.687.936,68 156.182.192,38
1- Yasal Yedekler 121.687.936,68 156.182.192,38
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Diğer Kâr Yedekleri
5- Özel Fonlar

D- Geçmiş Yıllar Kârları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F- Dönem Net Kârı (Zararı) 275.891.763,42 254.104.691,71

       ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 448.684.547,14 461.391.731,13
       PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 627.118.486,68 658.660.663,35

                       Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Bilançosu

Pasif (Kaynaklar)
Önceki Dönem Cari Dönem

TL TL

Sayıştay   



 

 

TL
ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

1- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,koordinatör,genel 
 müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı - -
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi - -

2- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 1.007.300.218,60 1.142.656.534,20

Önceki dönem $240.381.000
$243.681.000

- Diğer          :                                                                     308.368.423,00 285.094.359,00

3- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 86.771,08 46.784.287,94

4- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı - -

5- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı - -
6- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

     Önceki dönem
Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL

$4.431.483,05 2,9076 12.884.980,12 15.510.860,65 6.522,04
€ 823.337,23 3,1776 2.616.236,38

£2.242,46 4,3007 9.644,15
     Cari dönem

Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL
$208,15 3,5192 732,52

EURO £257,23 3,7099 954,30
£1.119,55 4,3189 4.835,22

7- Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): - -

8- Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): - -

9- Tedavüldeki tahvil ve f inansman bonolarından banka garantili olanların tutarı - -

10- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı - -

11- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin değeri - -

12- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: - -

13- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı - -

14- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları - -
15- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile
 müessese ve bağlı ortaklıkların:

PAY ORANI

TOPLAM 
SERMAYE 
(Yeniden 

Değerleme ile 
Birlikte)

DÖNEM KÂRI / ZARARI

7.744,52 (356.780,54)

Önceki Dönem %48,9 5.314.000,00 7.744,52

Cari dönem %48,9 5.314.000,00 (356.780,54)

16- Stok değerleme yöntemi:
a) Cari dönemde uygulanan yöntem - -
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem - -
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda 

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı - -
17- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan,imal veya inşa edilen MDV maliyetleri 33.858.952,27 20.323.423,10
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan MDV maliyetleri 4.896.063,94 431.244,32
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları - -

18- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 2.136 2.160

19- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren 

hususlara  ilişkin bilgi - -

20- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:     28.03.2016   21.03.2017

 BİLANÇO  DİPNO TLARI

                                                                                                               (31.12.2016)                                                                                  (Ek:12/e)

- Gemilerin tekne sigorta değeri          
698.931.795,60 857.562.175,20

Cari dönem

GBP

ADI

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi

Döviz Cinsi 
USD

EURO
GBP

Döviz Cinsi 
USD

Sayıştay   



 

 

TL
ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

1- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,koordinatör,genel 
 müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı - -
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi - -

2- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 1.007.300.218,60 1.142.656.534,20

Önceki dönem $240.381.000
$243.681.000

- Diğer          :                                                                     308.368.423,00 285.094.359,00

3- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 86.771,08 46.784.287,94

4- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı - -

5- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı - -
6- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:

     Önceki dönem
Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL

$4.431.483,05 2,9076 12.884.980,12 15.510.860,65 6.522,04
€ 823.337,23 3,1776 2.616.236,38

£2.242,46 4,3007 9.644,15
     Cari dönem

Miktarı TL Kuru Toplam Tutar TL
$208,15 3,5192 732,52

EURO £257,23 3,7099 954,30
£1.119,55 4,3189 4.835,22

7- Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): - -

8- Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): - -

9- Tedavüldeki tahvil ve f inansman bonolarından banka garantili olanların tutarı - -

10- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı - -

11- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin değeri - -

12- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: - -

13- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı - -

14- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları - -
15- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile
 müessese ve bağlı ortaklıkların:

PAY ORANI

TOPLAM 
SERMAYE 
(Yeniden 

Değerleme ile 
Birlikte)

DÖNEM KÂRI / ZARARI

7.744,52 (356.780,54)

Önceki Dönem %48,9 5.314.000,00 7.744,52

Cari dönem %48,9 5.314.000,00 (356.780,54)

16- Stok değerleme yöntemi:
a) Cari dönemde uygulanan yöntem - -
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem - -
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda 

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı - -
17- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan,imal veya inşa edilen MDV maliyetleri 33.858.952,27 20.323.423,10
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan MDV maliyetleri 4.896.063,94 431.244,32
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları - -

18- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 2.136 2.160

19- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren 

hususlara  ilişkin bilgi - -

20- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:     28.03.2016   21.03.2017

 BİLANÇO  DİPNO TLARI

                                                                                                               (31.12.2016)                                                                                  (Ek:12/e)

- Gemilerin tekne sigorta değeri          
698.931.795,60 857.562.175,20

Cari dönem

GBP

ADI

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi

Döviz Cinsi 
USD

EURO
GBP

Döviz Cinsi 
USD

 

 
                        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü   

                                           2016 yılı gelir tablosu  (Ek:13/a) 

Gelir ve giderler Önceki Dönem 
TL Cari Dönem TL 

A-Brüt Satışlar 763.305.847,02 781.712.502,31 
B-Satış İndirimleri (-) 101.133.531,33 103.681.065,63 
C-Net Satışlar 662.172.315,69 678.031.436,68 
D-Satışların Maliyeti (-) 269.555.447,41 301.966.100,21 

Brüt Satış Kârı Veya Zararı 392.616.868,28 376.065.336,47 
E-Faaliyet Giderleri (-) 86.962.163,55 95.877.654,36 

Faaliyet Kârı Veya Zararı 305.654.704,73 280.187.682,11 
F-Diğer Faal.Olağan Gel.Ve Karlar 32.044.030,08 37.360.903,68 
G-Diğer Faal.Olağan Gid.Ve Zararlar (-) 4.724.995,74 3.471.266,45 
H-Finansman Giderleri (-) 0 0 

Olağan Kâr Veya Zarar 332.973.739,07 314.077.319,34 
I-Olağandışı Gelir Ve Kârlar 14.333.206,73 4.312.572,34 
J-Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 2.364.388,82 668.247,26 

Dönem Kârı Veya Zararı 344.942.556,98 317.721.644,42 
K-Dön.Kârı Vergi Ve Diğ.Yasal Yük.Karş. (-) 69.050.793,56 63.616.952,71 

Dönem Net Kârı Veya Zararı 275.891.763,42 254.104.691,71 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (TL)
ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları. 42.684.230,89 51.651.597,89
a) Amortisman giderleri 42.684.230,89 51.598.087,96
b) İtfa ve tükenme payları 0,00 53.509,93

2. Dönemin karşılık giderleri 2.428.908,70 1.339.343,78
3. Dönemin finansman giderleri yoktur.
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı yoktur.
5. Ana kuruluş, ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklere

yapılan satışlar yoktur.
6. Ana kuruluş, ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri. 0,00 0,00
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel

Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 679.394,59 546.895,54

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
değişiklikler yoktur.

9. Önceki döneme ait gelir ve karlar tutarı : 6.835.493,86 3.035.869,59
-Leh.Sonuçlan.Davalar.Tahsil Edil.Mah. Harç ve İcra 310.221,40 233.289,80
- Hasar Bedeli Gelirleri 5.199.576,45 2.122.433,51
-Kira Gelirleri 0,00 50.781,38
-Telsiz İşletme  Müd.Muht.Ths. 13.319,50 1.025,85
-Personelin Maaş ve Ücret İstitdatları 0,00 14.589,29
- Diğer Önceki Gelir ve Kârlar 1.312.376,51 613.749,76

10. Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı 1.103.783,50 280.744,78
- Personele Ödenen Geçmiş Yıl İstihkakları 274.156,84 49.391,04
- Mahkeme, Harç, icra giderleri 407.186,85 134.285,06
- Elektrik,Su,Posta Giderleri 2.833,33 1.256,02
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı 419.079,67 95.812,66

Gelir  Tablosu Dipnotları 31.12.2016                                                     (Ek:13/b)

Sayıştay   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (TL)
ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM

1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları. 42.684.230,89 51.651.597,89
a) Amortisman giderleri 42.684.230,89 51.598.087,96
b) İtfa ve tükenme payları 0,00 53.509,93

2. Dönemin karşılık giderleri 2.428.908,70 1.339.343,78
3. Dönemin finansman giderleri yoktur.
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,

müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı yoktur.
5. Ana kuruluş, ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklere

yapılan satışlar yoktur.
6. Ana kuruluş, ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden

alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri. 0,00 0,00
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel

Koordinatör, Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari
dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 679.394,59 546.895,54

8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan
değişiklikler yoktur.

9. Önceki döneme ait gelir ve karlar tutarı : 6.835.493,86 3.035.869,59
-Leh.Sonuçlan.Davalar.Tahsil Edil.Mah. Harç ve İcra 310.221,40 233.289,80
- Hasar Bedeli Gelirleri 5.199.576,45 2.122.433,51
-Kira Gelirleri 0,00 50.781,38
-Telsiz İşletme  Müd.Muht.Ths. 13.319,50 1.025,85
-Personelin Maaş ve Ücret İstitdatları 0,00 14.589,29
- Diğer Önceki Gelir ve Kârlar 1.312.376,51 613.749,76

10. Önceki döneme ait gider ve zararlar tutarı 1.103.783,50 280.744,78
- Personele Ödenen Geçmiş Yıl İstihkakları 274.156,84 49.391,04
- Mahkeme, Harç, icra giderleri 407.186,85 134.285,06
- Elektrik,Su,Posta Giderleri 2.833,33 1.256,02
- Önceki döneme ait diğer gider ve zararlar tutarı 419.079,67 95.812,66

Gelir  Tablosu Dipnotları 31.12.2016                                                     (Ek:13/b)

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ek: 14)
Cari dönem                                                     

 A- Dönem kârının dağıtımı
1) Dönem kârı 317.721.644,42
2) Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler  (-) 63.616.952,71

- Kurumlar vergisi (Gelir vergisi) 63.616.952,71
- Gelir vergisi kesintisi
- Diğer vergi ve yasal yükümlülükler

Net dönem kârı 254.104.691,71
3) Geçmiş dönemler zararı(-) 
4) I. Tertip yasal akçe(-)  
5) İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)

Dağıtılabilir net dönem kârı 254.104.691,71
6) Ortaklara birinci temettü(-)

- Adi hisse senedi sahiplerine
- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

7) Personele temettü (-)
8) Yönetim kuruluna temettü (-)
9) Ortaklara ikinci temettü (-)

- Adi hisse senedi sahiplerine  
- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

10) İkinci tertip yedek akçe (-) 
11) Yasal yedekler (-) 31.772.164,44
12) Olağandışı yedekler (Dağıtılmamış kâarlar)
13) Diğer yedekler
14) Özel fonlar

B- Yedeklerden dağıtım
1) Dağıtılan yedekler
2) II. Tertip yasal yedekler (-)
3) Ortaklara pay (-)

- Adi hisse senedi sahiplerine
- İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine

4) Personele pay (-)
5) Yönetim kuruluna pay (-)

C- Hisse başına kâr
1) Adi hisse senedi sahiplerine (TL.%)
2) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)

D- Hisse başına temettü
1) Adi hisse senedi sahiplerine (TL.%)
2) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)

E- Kalan kâr 222.332.527,27

Kâr dağıtım tablosu
Dönem kârının dağıtım biçimi

Sayıştay   



 

 

                                Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler      Ek: 15                       
Öneri 

No 
Bölüm Konu Sayfa 

1 İdari 
Bünye 

KEGM Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin günün koşullarına ve 
idari ve teknik gelişmelere paralel olarak güncellenmesi. 

 
10-11 

2 İdari 
Bünye 

14.02.2013 tarih ve 3/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul 
edilip daha sonra 11.09.2015 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim 
Kurulu kararı ile değiştirilen Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 
organizasyon şemasındaki değişiklikler bağlamında ilgili 
atamaların yapılması yanında, yeni şemaya göre “Kuruluş ve 
Görev Yönergeleri” nde gerekli güncellemelerin yapılması 

2-3 

3 İşletme 
Çalışmaları 

Genel Müdürlük binası yapılması amacıyla 08.07.2015 
tarihinde 23.077.500 TL bedelle alınan ve inşaat işlemleri 
başlamadığı için üçüncü şahıslar tarafından işgal edilerek 
otopark olarak kullanılmakta olan Üsküdar’daki arsa 
üzerindeki işgallerin ivedilikle önlenmesi. 

31-32 

4 İşletme 
Çalışmaları 

Kuruluşun önceki dönemlerde doğrudan temin yöntemiyle 
yaptığı bir kısım mal alımları ile ilgili olarak, KEGM Teftiş 
Kurulu tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucu 
başlatılan hukuki süreç ve bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yürütülen 
inceleme sonuçları takip edilerek gerekli işlemlerin 
yürütülmesi; mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin daha 
rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesi ve doğrudan temin 
yönteminin istisnai ve zorunlu hallerde uygulanması 
konusunda ünitelerin azami titizlik göstermelerinin sağlanması 

35-36 

5 İşletme 
Çalışmaları 

İhale sürecinde teknik şartnamelerin tam olarak 
hazırlanamaması, sözkonusu olumsuz durumları ortaya 
çıkarmaktadır. Teknik şartnamelerin daha titizlikle 
hazırlanarak, sonraki süreçlerde şartname değişikliklerine yer 
verilmemesi 

37-38 

6 İşletme 
Çalışmaları 

Yaşanabilecek deniz kazalarına  ve kıyı yangınlarına daha kısa 
sürede müdahale edebilmesi için hassas çevresel ve ekolojik 
özellikler ile değerli tarihi ve kültürel özelliklere sahip 
Boğaz’ın kritik bölgelerinde ve köprü ayaklarının bulunduğu 
mahallerde römorkörlerin yanaşabileceği ve çevre 
ekipmanlarının konuşlandırılabileceği ilave yer tahsisi 
yapılması konusundaki çaba ve girişimlerin sürdürülmesi 

55-56 

7 İşletme 
Çalışmaları 

Kurtarılan değer ile tahsil edilen kurtarma ücretleri 
incelendiğinde % 1,75 ile % 17 arasında tahsilat yapıldığı 
görülmektedir. Ortalama ise % 4 olarak gerçekleşmiştir. 
Kurtarılan değer ile tahsil edilen kurtarma ücretlerinde 10 kata 
kadar fark olduğundan, kurtarma ücretlerinin belirli bir orana 
bağlanarak tahsil edilmesi hususunun etüd edilmesi 

55 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   


