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 I. TOPLU BAKIŞ 

 
A -Şeker sektörünün dünya ekonomisindeki yeri:  
Şeker üreten ülkelerin sektör politikaları; pancar veya kamıştan şeker üreten 

ülkeler olmalarına, ihracatçı veya ithalatçı olma durumları ile rekabet güçlerine bağlı 
olarak değişmektedir. Politika oluşturulurken genelde; ithalat kotaları ve koruma 
önlemleri ile üretim ve arzın kontrolüne öncelik verilmektedir.  

Pancardan Şeker üretimi, tarıma olumlu katkılarından dolayı dünyanın gelişmiş 
ülkeleri dahil şeker pancarı yetiştiren tüm ülkelerde bu sektör ekonomik ve sosyal 
çıkarlar nedeniyle desteklenmektedir. Pancardan şeker üretim maliyetinin kamıştan 
yapılan üretime göre yüksek olması ve kamıştan üretilen şeker maliyetine göre oluşan 
şekerin dünya borsa fiyatı nedeniyle, pek çok ülke, sektörü koruma yönünde 
uygulamalarını sürdürmektedir. 

Avrupa Birliği; ortak tarım politikası başta olmak üzere değişik nedenlerle uzun 
yıllardır sürdürdüğü şeker rejiminde önemli değişiklikler yapmıştır. Bu kapsamda; 
2006/2007 – 2009/2010 pazarlama yılları arasındaki 4 yılda referans şeker fiyatında 
%36, minimum pancar fiyatında %40 indirime gidileceğini, yüksek maliyetle üretim 
yapan tesislerin kapatılarak kotalarının iptal edilmesi sonucu Avrupa Birliği toplam 
kotasının 6 milyon ton düşürülmesi hedeflenmiştir. Vazgeçilen kotalara verilen yeniden 
yapılandırma desteği sonucu 2009/2010 pazarlama yılına gelindiğinde 5,8 milyon ton 
kotadan vazgeçildiği ortaya çıkmıştır. 2008/2009 pazarlama yılında ihracat 
sübvansiyonlarına son veren Avrupa Birliğinde, 2014/15 yılında net ithalat 1,7 milyon 
ton, tüketim ise 18,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2015/16 yılında ise net ithalatın 
2,6 milyon ton, tüketimin de 18,5 milyon ton olması beklenmektedir. Avrupa Birliği bu 
uygulama ve yaklaşık 18,5 milyon ton düzeyindeki beyaz şeker yıllık tüketimi ile şeker 
dış alıcısı konumuna gelmiştir.  

Şeker Kanunu’nun yürürlüğe girmesi; Türkiye şeker politikasında değişmelere 
neden olmuş, ülke şeker gereksiniminin öncelikle içeride gerçekleştirilen üretim ile 
karşılanması ana amaç olmuştur. Bu amaç; yurt içi şeker üretim fiyatlarının çok altında 
gerçekleşen dünya borsa fiyatları karşısında, sektörün koruma altına alınmasını 
gerektirmiş ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasında yer alan kurallar doğrultusunda 
şeker dış alımına 2004 yılından itibaren getirilen %135 oranındaki gümrük vergisi 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Dünyada üretilen şekerin büyük bir bölümü kamıştan elde edilmektedir. 2015/16 
pazarlama döneminde dünyada üretilen 166.833 bin ton şekerin %79’u kamıştan, 
%21’si pancardan üretilmiştir. Pancar şekerinin üretim toplamı içindeki payının 
azalmasının en önemli nedeni, kamış şekerine göre üretim maliyetinin yüksek olmasıdır.  

Türkiye’de kurulu şeker üretim kapasitesine ilave olarak; Bakanlar Kurulunun 
14.11.1995 tarih, 95/7531 sayılı kararıyla Boğazlıyan Şeker Fabrikası, 14.07.1997 tarih, 
97/9582 sayılı Kararla Aksaray Şeker Fabrikası, 02.07.1999 tarih, 99/13098 sayılı 
kararıyla Çumra Şeker Fabrikası kuruluş izni verilmesi sonucu toplam kapasite 3.151 
bin ton/yıla yükseltilmiştir. Ayrıca; 1987 yılından itibaren nişastadan şeker üreten 
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üretim tesisleri kurulmaya başlanmış; kotaya tabi olarak üretim yapan şirketlerin, üretim 
kurulu kapasitesi 1 milyon ton/yıl ve kota almadan üretimini yurt dışına satmak 
koşuluyla kuruluş izini alan 5 şirketin kurulu kapasitesi 344 bin ton/yıl düzeyindedir. 
Kotaya tabi olmayan üreticiler dikkate alındığında, ülkenin nişastadan şeker üretim 
kapasitesi 1.344 bin ton/yıl olmaktadır.  

B-Kuruluşun tarihçesi ve Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 
Şeker Kurumu; yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması ve gerektiğinde 

ihracata yönelik şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma ve 
pazarlama koşul ve yöntemlerini düzenlemek amacıyla, 04.04.2001 tarih ve 4634 sayılı 
Şeker Kanunu ile kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kurulmuştur. Şeker Kurumu; 
ülkenin kendine yetecek düzeyde şeker üretim ve arzını sağlayacak planlama ve 
düzenlemeler ile pancar ve şeker üreticilerinin sağlıklı bir piyasada çalışmalarına ortam 
hazırlayacak düzenlemeler yapmaktadır.  

Türkiye şeker politikasında 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 19.04.2001 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle önemli değişiklikler olmuş ve ana hedef özellikle pancardan 
üretilen şekerin, üretim maliyeti açısından kamış şekeri ile rekabet edememesi 
nedeniyle, ülke tüketimini karşılayacak düzeyde üretim yapılması şeklinde 
belirlenmiştir. Şeker Kurumunun son beş yıllık verilerine göre ülke ortalama toplam 
şeker tüketiminin (Pancar+NBŞ) yaklaşık 2.250 bin ton/yıl düzeyinde olmasına karşın, 
kurulu üretim kapasitesi 3.151 bin ton pancar ve yaklaşık 1 milyon ton/yıl nişasta 
kökenli şeker olmak üzere 4,151 milyon ton/yıl’dır. 1987-1993 yılları arasında 
nişastadan şeker üreten 5 şirkete, Bakanlar Kurulu kararlarıyla 1996, 1997 ve 1999 
yıllarında 3 şeker fabrikası kurulmasına izin verilmesi sonucu ulaşılan bu kapasite, 
yukarıda ana hatları açıklanan politika gereği uygulanan kota nedeniyle tam 
kullanılamamaktadır. 

Bakanlar Kurulu; 04.04.2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun geçici 8 inci 
maddesinde verdiği yetkiye dayanarak aldığı 27.12.2004 tarih ve 2004/8330 sayılı 
kararıyla; Şeker Kurumunun ve hizmet birimlerinin görev süresini 31.12.2004 tarihi 
itibarıyla sona erdirmiş, kurulun karar organı olan Şeker Kurulunun yetki ve görev 
süresini 31.12.2006 tarihine kadar uzatmıştır. Şeker-İş Sendikasının söz konusu karar 
hakkında Danıştay’da açtığı iptal davası sonucu; Danıştay 10.06.2005 tarihli yürütmeyi 
durdurma kararıyla birlikte Anayasa’ya aykırılık görüşünü de belirterek konuyu 
Anayasa Mahkemesine götürmüştür. 

Anayasa Mahkemesi; Şeker Kanunu’nun geçici 8 inci maddesinin Anayasa’ya 
aykırı olması nedeniyle iptaline ilişkin 02.05.2008 tarih ve 2008/12 sayılı kararı almış, 
gerekçeli karar 20.11.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

10.12.2003 tarihi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
ekindeki III sayılı listede sayılan “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” içerisine 
alınan Şeker Kurumu; 5018 sayılı Yasa’nın bazı maddelerinde değişiklik yapan 
22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı Kanun ile “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” 
arasından çıkarılmıştır.  
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Şeker Kurumunun son beş yıllık çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir.  

Tablo: 1-Toplu bilgiler 

Toplu bilgiler  Ölçü 2012  2013 2014 2015 2016 
Son 

 iki yıl 
farkı 

Artış 
veya 
azalış 

                % 
Öz kaynaklar Bin TL 8.064  9.413 10.783 13.287 14.822 1.535 11,5 
Yabancı kaynaklar Bin TL 316  371 390 466 478 12 2,6 
Finansman giderleri  Bin TL -  - - -  - - - 
Gelirler ve katılma payları Bin TL 8.308  7.751 8.042 8.919 8.647 (272) (3) 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 7.180  7.703 7.507 7.885 7.987 (102) (1) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL 1.403  1.816 1.981 2.412 2.785 373 15,5 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL 5.422  687 32 79  - - - 
Yatırımların gerçekleşme oranı(nakdi) % 92  70 11 63  - - - 
Mal ve hizmet alımları Bin TL 1.109  996 1.073 1.297 1.597 300 23 
Stoklar Bin TL 7  11 13 19 20 1 5 
İşçi (ortalama) Kişi 47  51 52 51 53 2 4 
Personel için yapılan tüm gid. Bin TL 3.850  4.505 4.941 5.207 5.789 582 11 
Cari yıla ilişkin:             
İşçiler için yapılan giderler Bin TL 3.633  4.270 4.704 4.929 5.633 704 14,3 
İşçi başına aylık ortalama gid. TL 6.441  6.713 7.538 8.054 8.857 973 12 
Dönem kârına iliş.verg ve diğ. Yas. Yük. Bin TL 32  29 - -  - - - 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 116  46 25 123 196 196 59 
GSYH’ye katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 6.423  (1.374) 6.452 7.056 7.096 40 1 
GSYH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (1.970)  (1.555) (1.565) (1.843) (1.528) 315 1,7 
GSMH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (1.970)  (1.555) (1.565) (1.843) (1.528) 315 1,7 
Dönem kârı Bin TL 2.268  1.378 1.369 2.608 1.534 (1.074) (41) 
Bilanço kârı Bin TL 8.064  9.413 10.783 13.288 14.822 1.534 11,5 

Şeker Kurumu 19.04.2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile yasada 
tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliği olarak kurulmuştur. 
Yasada Kurumun karar organının Şeker Kurulu olduğu ve Kurumun Şeker Kurulu 
tarafından yönetileceği düzenlenmiştir.  

Şeker Kurumu; Şeker Kanunu’nda yer alan yurtiçi şeker talebinin yurt içi 
üretimle karşılanması hükmü doğrultusunda sektörde düzenlemeler yapmaktadır. Yasa; 
şeker üretiminin, Şeker Kurulu tarafından belirlenecek kotaya göre yürütülmesini ve 
pancar tarımının da kotaya göre planlanmasını öngörerek sektörde istikrar sağlamayı 
amaçlamıştır. 

Üretici şirketlerin pancar ekim alanlarını tespitiyle yetkili olan Şeker Kurumu; 
6111 sayılı Kanun ile Şeker Kanunu’na eklenen “Şirketler, kendi ekim alanlarında 
yeterli ham madde bulamadığı takdirde münavebe esasları dahilinde kendi ekim alanları 
dışında da Kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin 
edebilirler.” hükmü gereği, şirketlerin kendileri için belirlenmiş alanlar dışında da 
pancar ekmelerine izin vermeye başlamıştır. Kurum izni ile kendi alanları dışında pancar 
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eken şirketlerin, Yasada da belirtildiği üzere pancar ekiminde münavebe esaslarına uyup 
uymadıklarının Şeker Kurumu tarafından izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekli 
görülmektedir. Bu uygulamadan en fazla Adapazarı Şeker Fabrikasının faydalandığı 
görülmektedir. Hatta adı geçen şirketin, fabrikanın Afyon ili sınırları içinde bir yere 
taşınması için Şeker Kurumuna başvurduğu ve bu konuda 25.05.2015 tarih ve 328/5 
sayılı Kurul Kararı istihsal edildiği görülmüştür. Ancak bu karar doğrultusunda 
yapılacak uygulama, 4634 sayılı Şeker Kanunun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrasına göre 
yeniden fabrika kurmak anlamına gelmektedir. Fabrika taşınması konusu Şeker Kanunu 
ve ilgili Yönetmelikler kapsamında bulunmadığından söz konusu Kurul Kararının 
uygulamaya konulmadan önce yeniden gözden geçirilmesi gerekli görülmektedir. 

Şeker Kurumu karar organı olan Şeker Kurulu tarafından yönetilmekte, 
fonksiyonlarını da Şeker Kurulu ve hizmet birimleri kanalıyla yerine getirmektedir.  

Ancak, Şeker Kurulu’nun başkan ve üyelerinin çalışma sürelerinin 29.08.2016 
tarihi itibarıyla dolması sebebiyle başkan ve yönetim kurulu üyelikleri boşalmıştır. 
Yapılan incelemelerde söz konusu tarihten itibaren kurul kararı alınamadığı 
görülmektedir. 

Halbuki Şeker Kurulunun; 4634 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde 
düzenlenen ikincil mevzuat çerçevesinde yerine getirmesi zorunlu olan görevleri 
bulunmaktadır. Türkiye Şeker Sektörü, 7 adet pancar şekeri, kotalı ve kotasız 10 adet 
nişasta bazlı şeker şirketinden meydana gelmektedir. Sektörün mali büyüklüğü yaklaşık 
olarak 7,9 milyar TL mertebesindedir. Bu büyüklükteki bir sektörün düzenleyici ve 
denetleyici kararlardan uzun süre mahrum kalması birçok sıkıntıyı da beraberinde 
getirmektedir. 

Türkiye Şeker Sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda 4634 sayılı 
Kanun ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerle verilen görevleri bulunan 
Şeker Kurulunun, söz konusu görevlerini yerine getirebilmesi için, Kurulda eksik 
bulunan atamaların yapılarak Kurulun işler hale getirilmesi, ya da bu görevlerin hangi 
Kurum veya Kuruluş tarafından yerine getirileceğinin tespit edilmesi hususunda karar 
verilmesi önemli görülmektedir. 

Şeker Kurumu; sektörde faaliyet gösteren şirketlerden cari pazarlama yılına ait A 
kotası şekerin fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarın binde beşini geçmemek 
üzere katkı payı alarak giderlerini karşılamaktadır. 2016 yılında tahsil edilen katkı payı 
8,647 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

C-Öneriler:  
Şeker Kurumunun 2016 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan 

incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1- Türkiye Şeker Sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda 4634 

sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerle verilen görevleri 
bulunan Şeker Kurulunun, söz konusu görevlerini yerine getirebilmesi için, Kurulda 
eksik bulunan atamaların yapılarak Kurulun işler hale getirilmesi, ya da bu görevlerin 
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hangi Kurum veya Kuruluş tarafından yerine getirileceğinin tespit edilmesi hususunda 
karar verilmesi için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 6), 

2- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:10 ) listelenen diğer 
öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Şeker Kurumunun, pancar ekilecek alanlara izin verirken, yapılacak 

uygulamanın sürdürülebilir su kaynakları yönetimine ilişkin planlamalara 
uygunluğunun kontrolü ve yer altı su kaynaklarının dengesinin korunması konusunda 
DSİ ile işbirliği yapması (Sayfa: 4-5), 

2- Şeker Kurumunca, piyasada meydana gelebilecek olası karışıklıkları önlemek 
amacıyla, nişasta bazlı şeker kotalarının total olarak belirlenmesi yerine, Şeker 
Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ifade edildiği 
gibi, nişasta bazlı şeker türleri itibarıyla, yurt içi talep verileri de dikkate alınarak, nişasta 
bazlı şeker türlerinin içinde bulunan kuru madde miktarı ölçü alınarak belirlenmesi 
(Sayfa: 29), 

  3- Hammadde temininin daha etkin bir şekilde izlenmesi yoluyla Şirketlerin 
şeker üretim miktarlarının denetimine ve ayrıca münavebenin kontrolüne katkı 
sağlayabilmesi amacıyla; 

- Şirketlerin ilgili birimlerince hazırlanacak bir proje çerçevesinde, pancar ekim 
alanlarının ölçülmesinde GPS ile ölçüm uygulamasına geçilmesi, 

- Halen uygulanmakta olan dörtlü münavebe sistemi esas alınarak, dört 
yılsonunda mevcut pancar ekim alanlarının bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, 

- Tarla ve çiftçi kayıt sisteminden faydalanarak, münavebe uygulamalarının 
bilgisayar destekli bir program ile kontrol edilmesi (Sayfa: 31), 

4- Şeker Kurulunun, 4634 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak yapılacak 
ikincil mevzuat düzenlemelerinde imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu C şekeri 
tedarikinin sektörde yer alan bütün firmalara kotaları dikkate alınarak adil bir şekilde 
paylaştırılması için; 

-4634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılacak düzenleme ile Avrupa Birliği 
Şeker Rejiminde olduğu gibi, bir sonraki pazarlama yılına devreden A kotası şekerin, 
şirketlerin talebi halinde o pazarlama yılının üretiminden sayılmasının hüküm altına 
alınması ve bundan dolayı meydana gelecek kota kaybının önlenmesi, 

-Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılacak düzenleme ile de, imalatçı-
ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde yer alan 
şirketlerin kotaları dikkate alınarak C şekeri tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde 
paylaştırılması (Sayfa: 34), 

5- Türkiye’de üretimi yapılmayan, ancak başta ilaç sanayi olmak üzere çeşitli 
kullanım alanları bulunan ve 2015 yılında yayımlanan “İthalat Tebliği” çerçevesinde 
ithaline izin verilen, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların ithal amaçlarının dışında da 
kullanıldığı ve piyasayı olumsuz yönde etkilediği dikkate alınarak söz konusu 
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maddelerin ithal amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli tedbirlerin 
alınması (Sayfa: 35),   

Sonuç: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı bilançosu ve 1.534.041,65 Türk Lirası dönem gelir 

fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 
               

  A-Mevzuat: 
1- Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
Şeker Kurumu 04.04.2001 tarih ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kamu tüzel 

kişiliğine haiz olarak kurulmuştur. 
Kuruluş amacı; Şeker Kanunu hükümleri doğrultusunda Türkiye’de şeker 

rejimini düzenlemek, şeker üretimi, fiyatlandırılması ve pazarlanmasına ilişkin esasları 
tespit etmek, tespit edilen bu kuralları uygulamak ve uygulama sonuçlarını 
denetlemektir. 

Bir kamu tüzel kişiliği olarak kurulan Şeker Kurumunun örgüt yapısı, yönetim 
ve karar organı olan Şeker Kurulu ile hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

4634 sayılı Şeker Kanunu hükümleri uyarınca Şeker Kurulu tarafından yönetilen 
Kurum, denetim açısından 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. 

B- Teşkilat: 
1- Teşkilatın yapısı: 
Şeker Kanunu’nda, Şeker Kurumunun Şeker Kurulu tarafından yönetileceği ve 

örgüt yapısının Şeker Kurulu ile hizmet birimlerinden oluştuğu hükmü yer almaktadır.  
Kurum hizmet birimlerinin genel sekreter tarafından sevk ve idare edileceği 

Resmî Gazete’de 17.06.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren; Şeker 
Kurumunun teşkilatı, yönetimi, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Şeker Kurumu 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilmiştir. Yönetmelikte genel 
sekreter ile hizmet birimlerinin görev ve yetkileri ayrıntılı olarak düzenlenmiş, hizmet 
birimlerinin; Planlama ve Değerlendirme, İzleme ve Denetleme, Sektörel Araştırmalar, 
Personel İdari ve Mali İşler Koordinatörlükleri ile Hukuk Müşavirliği ünitelerinden 
oluştuğuna yer verilmiştir. Resmî Gazete’nin 07.02.2012 tarihli sayısında yayımlanan 
personel yönetmeliğinde, hizmet birimlerinin unvanı grup başkanlığı olarak 
değiştirilmiştir. 

Şeker Kanunu’nda; Kanun kapsamındaki her türlü kararı almak ve uygulamakla 
görevli, Bakanlar Kurulu tarafından 5 yıl süreyle atanan bir başkan ve altı üyeden oluşan 
Kurulun Başkanının Kurumun da başkanı olduğu hükmü yer almaktadır.  

2- Karar organı: 
4634 sayılı Şeker Kanunu’nda; Şeker Kurumunun karar organının Şeker Kurulu 

olduğu, Kurulun biri başkan ve bir başkanvekili olmak üzere yedi üyeden oluşacağı 
düzenlenmiştir. 

Şeker Kurulunun başkanı, Şeker Kurumunun da başkanıdır. Bakanlar Kurulu 
kararıyla atanan kurul başkanı ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır. Şeker Kurulunun 
görev ve yetkileri ile kurul başkan ve üyelerinin atanmalarına ilişkin işlemlere Şeker 
Kanunu’nda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 
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Türkiye’de kurulu şeker üretim kapasitesi 3.151 bin ton/yıl pancar şekeri ile 
Kurumdan kota alarak üretim yapan nişastadan şeker üreten şirketlerin 1.010 bin ton/ 
yıl kapasitesi olmak üzere toplam 4.161 bin ton/yıldır. Üretim kapasitesinin yıllık 
toplam ortalama şeker tüketiminin (yaklaşık 2.250 bin ton/yıl) üzerinde bulunmasından 
ötürü; her yıl üretilecek şeker miktarı, Şeker Kurumu tarafından tespit edilen kota ile 
sınırlandırılmakta ve üretici şirketler kendilerine tahsis edilen yıllık kota uyarınca üretim 
yapmaktadır.  

Üretimlerinin tamamını yurt dışına satmak üzere kuruldukları için, Şeker 
Kurumundan kota almadan faaliyet gösteren 5 şirketin, nişastadan şeker üretim 
kapasiteleri toplamı da 344 bin ton/yıl düzeyindedir. 

Şeker Kanunu’nda; “Nişasta kökenli şeker için belirlenecek toplam A kotası, ülke 
toplam A kotasının %10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü 
alarak %50’sine kadar artırmaya, %50’sine kadar eksiltmeye yetkilidir.” hükmü yer 
almaktadır. Bakanlar Kurulu; Yasanın bu hükmüne dayanarak, nişastadan şeker 
üretenler için belirlenen kotayı her yıl değişik oranlarda sürekli arttırması yönünde karar 
almaktadır. 

Şeker Kanunu’nda yer alan hüküm gereğince, Şeker Kurulu her pazarlama yılı (1 
Eylül-31 Ağustos arasını kapsayan dönem) ile ilgili kotayı en geç 30 Haziran tarihine 
kadar belirlemektedir. Nişasta kökenli şeker (izoglukoz ve glukoz) kullananların üye 
olduğu bazı dernek ve odaların her yıl ayni içerikli başvurularını Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na iletmeleri üzerine nişasta kökenli şeker üreten şirketler için 
belirlenmiş kotanın arttırılması işlemleri başlatılmaktadır. 4634 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinde yer alan %50 oranında artırılması veya %50 oranında azaltılmasına ilişkin 
Kurum görüşünü talep etmektedir. 

Son 5 pazarlama yılı başındaki pancar şekeri stokları, kotalara göre aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

 
Tablo: 2 -Pancar şekeri stokları 

Pazarlama yılı A Şekeri 
Ton 

B Şekeri 
Ton 

C Şekeri 
Ton 

Toplam 
Ton 

2010/2011 210.848 121.900 89.796 422.544 

2011/2012 332.745 88.000 113.312 534.056 

2012/2013 48.029 88.010 227.199 363.238 

2013/2014 117.877 88.000 31.182 237.059 

2014/2015 82.842 66.000 76.012 224.854 

2015/2016 22.200 43.141 6.658 71.999 

Kurum kotanın arttırılması yönün de görüş belirleme gerekçesini, bu kez de 
glikoz talebinin yurt içi üretimle karşılanamamasına dayandırmıştır.  
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Şeker Kurumundan kota alarak nişastadan şeker üreten şirketlerin son 5 
pazarlama yılında ürettikleri, yurt içi ve dışına sattıkları glikoz miktarı aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir.  
Tablo: 3 -Son 5 yılda yapılan glikoz üretim ve satış bilgileri 

Üretim / pazarlama 
yılı Ölçü 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1) Üretim Bin /ton 
158,5 166,2 178,2 201,1 194,3 

2) Satış:  

  -Yurt içi  69,7 68,8 
 

72,3 
 

81,0 
 

86,7 

  -Yurt dışı  88,8 97,1 
 

106,2 
 

117,9 
 

106,9 
          Toplam (2)   158,5 165,9 178,5 198,9     193,6 

Çizelgede yer alan üretim ve satış verileri incelendiğinde; şirketlerin yurt içi 
talepten arta kalan ürünü ihraç ettikleri ve ihracatın son pazarlama yıllarında sürekli artış 
gösterdiği görülmektedir. 

Bu verilere karşın; Ekonomi Bakanlığı ile Kuruma glikoz talebinin 
karşılanmadığı gerekçesiyle başvuran oda ve derneklerin istekleri sonucu; şeker dış 
alımında %135 olarak uygulanan, gümrük vergisi, glikoz için 2006 yılında %20 
düzeyine indirilmiştir. Bu düzenlemeden sonra, son 5 yılda ithal edilen glikoz miktarı 
ve değerine ilişkin gerçekleşmeler aşağıda gösterilmiştir. 

   Tablo: 4 -Son 5 yılda ithal edilen glikoz miktarı ve değerleri. 

Yıllar Miktar  
(Bin Ton) 

Tutar  
Milyon $ 

2012 10,0 8,6 

2013 11,9 10,3 

2014 14,0 11,9 

2015 17,5 12,2 

2016 17,6 12,0 

Tabloda görüldüğü gibi gümrük vergisi indirilerek ithalat üzerindeki yükün 
azaltılmasına karşın, son 5 yılda glikoz dış alımı aşırı bir artış eğilimi göstermemiştir. 
Bu da; talebin yurt içi üretimle karşılanmasında bir sorun olmadığını ortaya 
koymaktadır.  

 25.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasa ile Şeker Kanunu’na eklenen “Şirketler 
kendi ekim alanlarında yeterli hammadde bulamadığı takdirde münavebe esasları 
dahilinde kendi ekim alanları dışında da Kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme 
yaparak pancar temin edebilirler” hükmünden sonra, şirketler şeker kurumuna 
başvurarak, T. Şeker Fabrikaları AŞ’ye bağlı fabrikaların ekim alanlarında pancar 
ektirme izini talep etmeye başlamıştır. 
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Şeker Kurumu bu istekleri karşılamada uygulayacağı esasları, Kurulun 
15.03.2011 tarih ve 226/5 sayılı kararıyla belirlemiştir. Kararda; şirketlerin belirtilen 
hususlara uymaksızın Kurulca kendileri için belirlenen ekim alanları dışında pancar 
temin etmeleri durumunda, tespit edilen bu pancardan üretilen şekerin C şekeri olarak 
değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 2011 ve 2012 yıllarında; Adapazarı Şeker 
Fab. AŞ’ye, T. Şeker Fabrikaları AŞ’ye bağlı Eskişehir, Ilgın, Ereğli ve Afyon; 2013 
yılında da Eskişehir, Ilgın, Afyon Şeker Fabrikaları sahalarında 200.000 ton pancar ekim 
izni verilmiş, Kurulun 25.04.2013 tarihli kararıyla izin 320.000 tona yükseltilmiştir. 
Ayrıca 2013 yılında Amasya Şeker Fab. AŞ’ye; Eskişehir, Ilgın ve Afyon fabrika 
sahalarında 160.000 ton pancar ekim izini verilmiştir.  

Şeker Kanunu’na 6111 sayılı Yasa ile eklenen hükümde, şirketlerin kendi alanları 
dışında yapacakları pancar ekiminde münavebe esaslarına uymaları gerektiği 
belirtilmiş; Kurulun ekimle ilgili esasları tespit eden kararında da izin için münavebeye 
uygun ekim yapılması koşulu getirilmiştir. Ancak Şeker Kurulu kararında, oldukça 
geniş alanlarda yapılan ekimin, münavebe esaslarına uygun yapılıp yapılmadığının 
izlenmesi konusunda açıklık bulunmamaktadır. Münavebe konusunda, T. Şeker 
Fabrikaları AŞ’ye yazılan yazılarda; ekim izini verilen yerleşim birimlerinin isimleri 
belirtilerek, “…söz konusu ekim alanlarında münavebeye uyulmasının teminine, 
münavebe planı ile ilgili olarak Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ’nin şirketinizce 
bilgilendirmesine karar verilmiştir.” ifadesi yer almaktadır. Benzer içerikli yazı Amasya 
Şeker Fabrikası AŞ için de yazılmıştır. 

İncelemelerde; izin verilen şirketlerin münavebe bilgilerine uyarak ekim yapıp 
yapmadığı, ekimi yaptıran şirketin çiftçilerle yaptığı sözleşmelerde yer alan münavebe 
hükümleri kapsamında izlendiği, ekim alanları kontrol edilerek izleme yapılmadığı 
görülmüştür. 

Ekim izini verme yetkisine sahip olan Şeker Kurumunun, ekimleri de izlemesi 
gerekmektedir. Kurum münavebeye uyulup uyulmadığının ne şekilde ve nasıl 
izleyeceğini kararlaştırarak açıklamalıdır. Bu konuda; T. Şeker Fabrikaları AŞ. ile 
işbirliğine gidilmelidir. Sadece izinsiz ekim alanlarında temin edilen pancardan üretilen 
şekerin C şekeri sayılması, münavebeye uyulmadan yapılan ekimin toprağa ve yer altı 
suyuna vereceği zararı önlemede yetersiz kalmaktadır. Kurumun bu tür işlemleri yapan 
şirketlere karşı daha ciddi yaptırımlar uygulaması gerekli görülmektedir. Münavebe 
ilgili konuya raporun ilgili bölümünde ayrıca yer verilmiştir. 

Diğer yandan, Orta Anadolu Bölgesi yer altı su kaynaklarının aşırı kullanılması 
durumunda su havzaları arasında boşluklar meydana geleceğinden, söz konusu 
boşluklara Tuz Gölü suyunun dolması riski bulunmaktadır. 

Bu durumda ana rezervuar olan yer altı su kaynaklarının kirlenmesi sebebiyle 
sürdürülebilir su kullanılması imkânı ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple pancar ekim 
alanlarının genişletilmesi ve yeni su kuyularının açılması hususunda Devlet Su İşleri ile 
işbirliği yapılması gerekli görülmektedir. 

Şeker Kurumunun, pancar ekilecek alanlara izin verirken, yapılacak uygulamanın 
sürdürülebilir su kaynakları yönetimine ilişkin planlamalara uygunluğunun kontrolü ve 
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yer altı su kaynaklarının dengesinin korunması konusunda DSİ ile işbirliği yapması 
önerilir. 

Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ tarafından, Adapazarı kentsel yerleşim alanında 
son yıllarda meydana gelen gelişmeler sebebiyle fabrikanın, kentsel alan içinde kaldığı, 
kampanya döneminde pancar nakliyesi konusunda sıkıntı yaşandığı, bir sanayi kuruluşu 
olması sebebiyle çevreye olumsuz etkisinin bulunduğu, bölgenin iklim yapısı sebebiyle 
polar şeker varlığı yönünden istenilen kalitede pancar üretilemediği ve buna bağlı olarak 
pancar eken çiftçi sayısının azaldığı, başka bölgelerden temin edilen pancarın taşıma 
masraflarının ise yüksek olduğu, bunun da maliyetleri olumsuz yönde etkilediği, 
belirtilen bu nedenlerle üretim faaliyetlerinden beklenen verimin alınamadığı, yeni bir 
fabrika kurmaktansa mevcut fabrikanın Afyonkarahisar ili sınırları içinde yeni bir yere 
nakledilmek istendiği yolunda Şeker Kurumuna başvuruda bulunulduğu görülmüştür. 

 Şeker Kanunu ve ilgili yönetmelikler üzerinde yapılan incelemelerde şeker 
fabrikalarının taşınması hususunda herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

Şeker Kurulunun almış olduğu 25.05.2015 tarih ve 328/5 sayılı kararında; 
“1- Adapazarı Şeker Fabrikasının yeni yere taşınması hususunda; 
-Taşınma nedeniyle fabrikanın ilk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki 

şeker fabrikası olarak değerlendirilmemesi, 
-Taşınma işleminin tahsisi yapılan kota sistemini olumsuz yönde etkilememesi, 
-İlave kota talebine konu edilmemesi ve hiçbir şekilde kota tahsisi hesaplaması 

ile ilişkilendirilmemesi, 
-Kurumumuzca kota tahsislerinde esas alınan toplam şeker üretim kapasitesinde 

değişiklik yapılmaması, 
Kaydıyla Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 
2- Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ’nin ekim alanı konusunda bir talebi 

bulunmadığından şirketin pancar ekim alanlarının aynen kalması gerektiği hususlarında 
karar verilmiştir” denilmiştir. 

Ancak, Afyonkarahisar ilinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Afyon Şeker 
Fabrikası bulunmaktadır. Diğer yandan, Afyonkarahisar İli çevresinde Eskişehir, Ilgın, 
Ankara, Burdur, Uşak Şeker Fabrikaları faaliyet göstermektedir. Ayrıca, söz konusu 
bölgeden Adapazarı Şeker Fabrikası ile birlikte Kütahya ve Amasya Şeker Fabrikaları 
da hammadde temin etmektedirler. 

Şeker Kurulunun 25.05.2015 tarih ve 328/5 sayılı kararının uygulamaya girmesi 
halinde sektörde faaliyet gösteren ve polar oranı düşük pancardan şeker üreten diğer 
özel şeker fabrikalarının da alınan bu kararı emsal göstererek mevcut fabrikalarını bu 
bölgeye nakletme talepleri ile karşılaşılmasının mümkün olduğu, bunun da sıkıntılara 
yol açacağı düşünülmektedir. 

Diğer yandan Şeker Kurulu’nun başkan ve üyelerinin çalışma sürelerinin 
29.08.2016 tarihi itibarıyla dolması sebebiyle başkan ve yönetim kurulu üyelikleri 
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boşalmıştır. Yapılan incelemelerde söz konusu tarihten itibaren kurul kararı alınamadığı 
görülmektedir. 

Halbuki Şeker Kurulunun; 4634 sayılı Kanun ve bu Kanun çerçevesinde 
düzenlenen ikincil mevzuat çerçevesinde yerine getirmesi zorunlu olan görevleri 
bulunmaktadır. Türkiye Şeker Sektörü, 7 adet pancar şekeri, kotalı ve kotasız 10 adet 
nişasta bazlı şeker şirketinden meydana gelmektedir. Sektörün mali büyüklüğü yaklaşık 
olarak 7,9 milyar TL mertebesindedir. Bu büyüklükteki bir sektörün düzenleyici ve 
denetleyici kararlardan uzun süre mahrum kalması birçok sıkıntıyı da beraberinde 
getirmektedir. 

Şeker Kurulunun; 
-Kotaların tespiti, iptali ve transferleri hakkında karar almak ve uygulamak, 
-Şeker için depolama kesintisi yapılıp yapılmaması, depolama prim miktarlarının 

tayini ve depolama prim kesintisi için bütçe oluşturulması hakkında karar almak ve 
uygulamak, 

-İç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretinde 
yapılması istenen düzenlemeler konusunda Ekonomi Bakanlığına görüş bildirmek, 

-Kanunda ön görülen idari para cezalarını uygulamak, 
 -Kurumun yıllık bütçesi gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını 
hazırlatmak ve onamak, 
 -Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle ilgili olarak verilen 
diğer görevleri yerine getirmek, gibi temel görevleri bulunmaktadır. 
 Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilememesinden doğacak 
olumsuzlukların bertaraf edilmesi amacı ile ya Kurulun gerekli görevlendirmeler 
yapılarak işler hale getirilmesi, ya da bu görevlerin hangi kurum veya kuruluş tarafından 
yerine getirileceğine açıklık getirilmesi gerekli görülmektedir. 
 Türkiye Şeker Sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda 4634 sayılı 
Kanun ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmeliklerle verilen görevleri bulunan 
Şeker Kurulunun, söz konusu görevlerini yerine getirebilmesi için, Kurulda eksik 
bulunan atamaların yapılarak Kurulun işler hale getirilmesi, ya da bu görevlerin hangi 
Kurum veya Kuruluş tarafında yerine getirileceğinin tespit edilmesi hususunda karar 
verilmesi için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

3- Yürütme organı: 
4634 sayılı Şeker Kanunu’nda yürütme ile ilgili açık bir hüküm yer 

almamaktadır. Şeker Kurumunun başkan ve genel sekreter tarafından yönetileceğine 
ilişkin düzenleme, Resmî Gazete’nin 17.06.2010 tarihli sayısında yayımlanan Şeker 
Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nde yer verilmiş, Kurumun yürütme 
faaliyetleri yönetmelik hükümleri doğrultusunda başkan ve genel sekreter tarafından 
yerine getirilmektedir. 
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10/04/2016 tarihli ve 327/3 sayılı Kurul Kararı ile Kurumda boş bulunan Genel 
Sekreter Yardımcısı kadrosu iptal edilerek, Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı kadrosu 
ihdas edilmiştir. 

4- Hizmet birimleri: 
Kurumun hizmet birimlerinin çalışmaları raporun ilgili bölümlerinde incelendiği 

için, burada hukuk müşavirliğinin faaliyetlerine yer verilmiştir. 
Hukuk müşavirliği: 
Hukuk müşavirliği 2016 yılındaki çalışmalarını; avukatlık hizmet alım 

sözleşmesi imzalanan 3, Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik’te belirlenmiş olan görev ve yetkileri kapsamında Kurum personeli olarak 
istihdam edilen 1 hukuk müşaviri olmak üzere, toplam 4 avukatla yürütülmüştür. 

 2016 yılı sonu itibarıyla Kurumun taraf olduğu dava sayısı 186 adettir. Bu 
davalardan 80 adedi derdest, 106 adedi ise mahkemelerce karara bağlanarak 
kesinleşmiştir. 

Derdest olan 80 adet davadan 39 davanın yargılaması ilk derece mahkemelerinde 
devam etmekte olup, geri kalan 41 davanın ise temyiz/karar düzeltme incelemesi devam 
etmektedir. 

Kesinleşmiş olan 106 davanın, 90 adedinde davanın reddine, 4 adedinde kısmen 
kabul kısmen reddine, 12 adedinde ise davanın kabulüne karar verilmiştir. Kurum 
aleyhine sonuçlanan bu 12 davadan biri neticeye etki etmemek üzere Kurum lehine 
yazılı emir yoluyla bozulmuştur. 

Şeker Kurulunun; genelde kota dağıtımı, idari para cezaları, nişasta kökenli şeker 
üreticilerinin kotasının arttırılması, pancar ekim alanlarının belirlenmesi ve C şekeri 
tahsis belgeleri ile ilgili kararları üretici şirketler ve ilgili kişiler tarafından dava konusu 
yapılmaktadır. 

Ayrıca şeker kaçakçılığı ile aktif mücadele edilebilmesini teminen şeker 
kaçakçılığı nedeniyle başlatılmış olan soruşturmalar neticesinde Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanun’unun ilgili hükümlerine muhalefet suçundan açılan kamu davalarına da müdahil 
olunmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılı sonu itibarıyla müdahil olunan dava sayısı 27 
adettir.  

C- Personel durumu: 
1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Şeker Kurumunda 2016 yılında istihdam edilen personelin yılsonu durumu ve 

program, önceki yıl gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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Tablo: 5 -Personel durumu 

Personel 

2015 2016 

Çalışan personel Program 
kadro Çalışan personel 

Ortalama 
kişi Yılsonu kişi Sayı 

Ortalama 
Kişi 

Yılsonu 
kişi 

A- İşçiler: 
     1-Sürekli işçiler: 
     -Kapsam dışı 51 51 57 53 53 

                   Toplam 51 51 57 53 53 

    Yüklenici işçileri  22 22 22 22 22 

Şeker Kurumunda İş Kanunu hükümleri uyarınca belirsiz süreli iş sözleşmesi 
yapılan personel istihdam edilmektedir. 4634 sayılı Şeker Kanununda; kurumda çalışan 
personelin İş Kanunu’na tabi olacağı ve Yasaya ekli cetvelde yer alan 57 adet kadroyu 
aşmamak koşuluyla personelin unvan ve statüsünde değişiklik yapmaya Şeker 
Kurulunun yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.  

Kurum 2016 yılında 57 personel istihdam edileceğini programlamış, işletme 
bütçesinde ayrıca; 22 kişiyi hizmet alımı şeklinde istihdam edeceğine yer verilmiştir. 
Yılsonu itibarıyla 53 personel istihdam edilmiş, ayrıca hizmet alım yoluyla da 22 
personel çalıştırıldığı görülmüştür.  

2016 yılında yukarıda belirtilenler dışında; sözleşme yapılan avukatlardan 1’i 
tam gün, 2’si yarım gün, kurum personeli olan 1 hukuk müşaviri ise tam gün çalışma 
esasına göre olmak üzere Kurumda toplam 4 avukat çalışmıştır. 

Yasa gereği kurumda 1475 (kıdem tazminatı açısından) ve 4857 sayılı İş Kanunu 
hükümlerine tabi personel çalışmaktadır. Personelin sosyal güvenliklerine ilişkin 
işlemler 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası uyarıca yürütülmektedir. 

Personelin servislere dağılımı ile yıl içinde gerçekleşen giriş ve çıkışlar, rapor 
ekindeki 1 ve 2 sayılı çizelgelerde gösterilmiştir. 

2- Personele yapılan harcamalar: 
Şeker Kurumunun 2016 yılında istihdam ettiği personel için yaptığı harcama 

tutarı, program ve önceki yıl geçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
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Tablo: 6 -Personele yapılan harcamalar 

Personele  
yapılan harcamalar 

 

2015 2016 

Harcanan  
 

Ödeneğin 
son 

durumu 
Bin TL 

Harcanan 

Toplam 
harcama             
Bin TL 

Kişi 
 başına 
ayda  
düşen                

TL 

Esas 
ücretler                      
Bin TL 

Ek 
ödemeler 
Bin TL 

Sosyal 
giderler 
Bin TL 

Cari yıl 
toplamı                 
Bin TL 

Geçmiş yılla 
ilgili ödeme 

ve geri 
alışlar  
Bin TL 

Toplam 
harcama                                 
Bin TL 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen               

TL 

A- Şeker Kurulu üyeleri  278 - 360 125 31 - 156 - 156 - 

B- İşçiler  4.929 8.054 6.328 3.753 622 1.258 5.633 - 5.633 8.857 

Toplam ( A+B ) 5.207 - 6.688 3.878 653 1.258 5.789 - 5.789 - 

Geçen yıl toplamı 4.941 - 6.449 3.508 546 1.153 5.207 - 5.207 - 

Fark 266   239 370 107 105 582 - 582   

Kurumun 2016 yılı bütçesinde yönetim kurulu üyeleri ve çalışan personel 
giderleri için toplam 6.688 bin TL ödenek öngörülmüştür. Gerçekleşme; yönetim kurulu 
üyeleri için yapılan 360 bin TL tutarındaki harcama dâhil 5.789 bin TL düzeyinde 
olmuştur.  

Resmî Gazete’nin 07.02.2012 tarih sayısında yayımlanan Şeker Kurumu 
Personel Yönetmeliği; personel ücretlerinin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
tespit edilen tavan ücretini aşmayacak şekilde, Kurul tarafından belirleneceği 
düzenlenmiştir. 

14.02.2002 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kurumu Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’de “… Personele yapılacak ücret artışları, diğer kamu 
personeline yapılacak artışlarla aynı tarih ve miktarda olur.” hükmü yer almaktadır.     

Şeker Kurulunun 27.05.2013 tarih ve 277/7 sayılı kararında; 
“01.07.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, personelin ücretlerinin 657 sayılı 

DMK’ya tabi memurlar için belirlenen aylık ve taban aylık katsayısının yeni ücret 
sistemine uygulanması sureti ile her 6 ayda bir yeni bir kurul kararına gerek olmadan 
artırımlı ödenmesi” düzenlemesine yer verilmiştir. Alınan bu kararla Kurum personeli 
için yeni bir ücret sistemi belirlediği ve ayni kararda personel ücretlerine yansıtılmayan 
söz konusu artışların geçmişe yönelik olarak uygulanması yönünde de karar alındığı 
görülmüştür. 

Şeker Kurumunda 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi personel istihdam 
edilmektedir. 2013 yılının ilk ayında yürürlüğe giren Şeker Kurumu Personel 
Yönetmeliği’nde; personel ücretleri ve sosyal haklarıyla ilgili işlemlerin 631 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen tavan ücret değerlerini aşmayacak şekilde, 
Şeker Kurulu tarafından tespit edileceği belirtilmiştir. 

3- Sosyal giderler: 

Şeker Kurumu tarafından 2016 yılında istihdam edilen personel için yapılan 
sosyal giderlerin ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo: 7 -Sosyal giderler 

Sosyal giderler 
İşçiler  

 
Fark                                

Bin TL 2015                     
Bin TL 

2016                     
Bin TL 

A- Cari yılla ilgili:       
  1-Aile ve çocuk yardımı - - - 
  2-Evlenme, doğum ve ölüm yardımı - - - 
  3-Sosyal yardım zammı - - - 
  4-Barındırma giderleri - - - 
  5-Yedirme yardımı 130 135 (5) 
  6-Giydirme yardımı - -   
  7-Taşıma giderleri 36 46 (10) 
  8-Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi 756 892 (136) 
        İşveren payı ve ek karşılığı                                                 
  9-Emekli ikram. işten ayrılma tazminatı 147 37 110 
  10-İşsizlik sigortası primi işveren payı 74 87 (13) 
  11-Sağlık giderleri - -   
  12-Eğitim giderleri 10 61 (51) 
  13-Spor giderleri - - - 
  14-Dinlenme kamplarına yapılan harcama - - - 
  15-Personel dernek ve vakıflarına yardım - - - 
  16-Ayni ve nakdi başka sosyal giderler - - - 

Toplam ( A ) 1.153 1.258 (105) 
B- Geçmiş yılla ilgili:       
  1-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı - - - 
  2-Diğer ödemeler - -             - 

Toplam ( B ) - -             - 
Genel toplam 1.153 1.258 (105) 

2016 yılında Kurumda istihdam edilen personel için yapılan sosyal nitelikli 
harcamaların tutarı, geçen yıla göre 105 bin TL artış göstererek 1.258 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası prim ödemeleri, sosyal giderlerin %78’ini 
oluşturmaktadır.  
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Tablo: 7 -Sosyal giderler 
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Fark                                
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Bin TL 
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  III. MALİ BÜNYE 

 
A- Mali durum: 
Şeker Kurumunun mali bünyesini incelemeye esas olan 2016 yılı bilançosunu 

oluşturan varlık ve kaynaklar, önceki yıl gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo: 8 -Mali durum 

Mali durum 
2015 2016 Fark 

  Bin TL %  Bin TL  % Bin TL 

Varlıklar ( Aktif )  :           

1 - Dönen varlıklar           

a ) Hazır değerler 7.402 54 9.313 60,9 1.911 

b ) Kısa sürede paraya çev. değ. 780 5,7 721 4,7 (59) 

                                        Toplam ( 1 ) 8.182 59,5 10.034 65,6 1.852 

2 - Duran varlıklar           

a ) Uzun sürede paraya çev. değ.   -       

b ) Bağlı değerler 5.571 40,5 5.266 34,4 (305) 

                                        Toplam ( 2 ) 5.571 40,5 5.266 34,4 (305) 

                Varlıklar toplamı 13.753 100 15.300 100 1.547 

Kaynaklar ( pasif ) :           

1 - Yabancı kaynaklar:           

 a ) Kısa süreli 465 3,4 478 3,1 13 

 b ) Uzun süreli   -       

                                        Toplam ( 1 )  465 3,4 478 3,1  73 

2 –Öz kaynaklar 13.288 96,6 14.822 96,9 1.534 

                Kaynaklar toplamı 13.753 100 15.300 100 1.547 

Şeker Kurumu, kamu hizmeti niteliğinde kamu görevi yaptığı için, Kuruma tahsis 
edilmiş sermaye bulunmamaktadır. 

2015 yılına göre %11,2 oranında artarak 15.300 bin TL’ye çıkan varlıklar 
toplamının %65,6’sı dönen varlıklardan, %34,4’ü ise duran varlıklardan oluşmaktadır. 

Kaynaklar toplamının ise %3,1’i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %96,9’u öz 
kaynaklardan oluşmuştur. 

Kurumun faaliyetleri gereği kayda değer bir maddi duran varlık yatırımı 
olmadığından, dönem sonuçlarında oluşan gelir fazlalarının etkisi ile dönen varlıkların 
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toplam varlıklar içindeki payı ve öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı 
yükselmiştir. 

B-Mali sonuçlar: 
Şeker Kurumu; yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanması ve gerektiğinde 

ihracata yönelik şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma ve 
pazarlama koşul ve yöntemlerini düzenlemek amacıyla, 04.04.2001 tarih ve 4634 sayılı 
Şeker Kanunu ile kurulmuş olup, faaliyetlerini yine aynı kanuna dayanarak, sektörde 
faaliyette bulunan şirketlerin cari pazarlanma yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk 
pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki 
fabrika satış fiyatı üzerinde hesaplanan tutarın binde beşini aşmamak üzere, Şeker 
Kurulu tarafından belirlenen oranlar üzerinden tahsil edilen katılma payları ile 
karşılaması nedeniyle herhangi bir ticari ve sınai faaliyeti olmadığından mali bünye 
incelemesi yapılmamıştır. 

Kurumun varlık ve kaynaklarının oluşumu, ayrıntılarıyla rapor eki 3 ve 4 sayılı 
tablolarda gösterilmiştir. 
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IV. KURUM ÇALIŞMALARI 
 
A- İşletme bütçesinin genel durumu: 
Kurumun 2016 yılı bütçesi, Şeker Kurulunun 18.12.2015 tarih ve 343/3 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir. 2016 yılı bütçesinde öngörülen ödenekler ve gerçekleşme 
durumu, bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir  

Tablo: 9 -Bütçeye ilişkin bilgiler 

Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçeye  
göre 

sapma              
(İlk durum)          

% 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
 göre  

sapma              
(İlk durum)          

% 

İlk 
durum 

Son 
durum 

1- Personel sayısı Kişi 50 (12) 57 57 52 (9) 

2- Personel giderleri Bin TL 4.201 (20) 5.260 5.298 4.568 (13) 

3- Tüm alım tutarı Bin TL 2.154 (11) 3.631 3.450 2.298 (37) 

4- Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 352 (10) 670 970 0 - 

5- Finansman ihtiyacı yada faz.   Bin TL - - - - - - 

6- Dönem  kârı veya zararı Bin TL 2.505 - - - 1.534 - 

Kurum 2016 yılı bütçesi ile 57 personelle çalışacağını, personel giderlerinin 
5.260 bin TL olacağı, 3.631 bin TL tutarında alım ve 670 bin TL yatırım yapılacağını 
programlamıştır. 2016 yılı gerçekleşen ve bütçeye göre sapma yüzdeleri tabloda ayrıntılı 
olarak gösterilmiştir. 

 B- Giderler: 
 Şeker Kurumunun 2016 yılı gider programı ve gerçekleşmesi, önceki yıl 

değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo: 10 -Giderler 

Giderler 

 
 
 

2015 yılı 
gerçekleşen 

Bin TL 

2016 

Ödenek  
 
 

Gerçekleşen                       
Bin TL 

Ödeneğin 
son 

durumuna 
göre fark                 
Bin TL 

Ödeneğe göre 
sapmalar 

İlk 
durum 
Bin TL 

Son 
durum
Bin TL 

İlk 
duruma 

göre                     
% 

Son 
duruma 

göre                           
% 

0- İlk madde ve malzeme giderleri - - - - - - - 

1- İşçi ücret ve giderleri 4.753 6.000 6.038 5.391 (647) 10 11 

2- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm. 1.650 2.550 2.729 1.813 (916) 29 34 

3- Çeşitli giderler 391 1.081 721 397 (324) 63 45 

4- Vergi resim ve harçlar 21 50 50 23 (27) 54 54 

5- Amortismanlar ve tükenme payları                   446 - - 373 - - - 

6- Finansman giderleri - - - - - - - 
Toplam 7.261 9.681 9.538 7.997 (1.914) - - 

Kurumun 2016 yılı giderler toplamı bir önceki yıla göre 736 bin TL artış 
göstererek 7.997 bin TL’ye yükselmiştir. Giderler toplamının %67’si personel, %23’ü 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, %10’da çeşitli giderler ile amortisman ve 
vergilerden oluşmuştur. 

C-Tedarik işleri: 
 Kurum ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince yapmaktadır. 
Alımlarda; Şeker Kurulunun 15.07.2004 tarih ve 74 sayılı toplantısında kabul 

edilen “Şeker Kurumu Alım ve İhale İşleri Usul ve Esasları” ile getirilen düzenlemelere 
de uyularak ihale ve alım işlemleri yürütülmektedir.  

1- Alımlar: 
a) İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları: 
Kurumun 2016 yılında gerçekleştirdiği alımlar, program ve bir önceki yıl 

verileriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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Tablo: 10 -Giderler 

Giderler 

 
 
 

2015 yılı 
gerçekleşen 

Bin TL 

2016 

Ödenek  
 
 

Gerçekleşen                       
Bin TL 

Ödeneğin 
son 

durumuna 
göre fark                 
Bin TL 

Ödeneğe göre 
sapmalar 

İlk 
durum 
Bin TL 

Son 
durum
Bin TL 

İlk 
duruma 

göre                     
% 

Son 
duruma 

göre                           
% 

0- İlk madde ve malzeme giderleri - - - - - - - 

1- İşçi ücret ve giderleri 4.753 6.000 6.038 5.391 (647) 10 11 

2- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm. 1.650 2.550 2.729 1.813 (916) 29 34 

3- Çeşitli giderler 391 1.081 721 397 (324) 63 45 

4- Vergi resim ve harçlar 21 50 50 23 (27) 54 54 

5- Amortismanlar ve tükenme payları                   446 - - 373 - - - 

6- Finansman giderleri - - - - - - - 
Toplam 7.261 9.681 9.538 7.997 (1.914) - - 

Kurumun 2016 yılı giderler toplamı bir önceki yıla göre 736 bin TL artış 
göstererek 7.997 bin TL’ye yükselmiştir. Giderler toplamının %67’si personel, %23’ü 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, %10’da çeşitli giderler ile amortisman ve 
vergilerden oluşmuştur. 

C-Tedarik işleri: 
 Kurum ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince yapmaktadır. 
Alımlarda; Şeker Kurulunun 15.07.2004 tarih ve 74 sayılı toplantısında kabul 

edilen “Şeker Kurumu Alım ve İhale İşleri Usul ve Esasları” ile getirilen düzenlemelere 
de uyularak ihale ve alım işlemleri yürütülmektedir.  

1- Alımlar: 
a) İlk madde, malzeme ve ticari mal alımları: 
Kurumun 2016 yılında gerçekleştirdiği alımlar, program ve bir önceki yıl 

verileriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo: 11 -Alımlar 

Alımlar 

 
2015 

gerçekleşen 

2016 
Program ödeneği  

Gerçekleşen 
Ödeneğin 

İlk durum Son durum  ilk dur. göre 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL sapma 
 % 

-Diğerleri alımlar:          
  -İç 78 125 125 72 42 
  -Dış 44 150 170 108 28 

Toplam  122 275 295 180 35 
İç alımlar toplamı 78     72   
Dış alımlar toplamı 44     108   

Genel toplam 122 275 295 180 35 
Verilen sipariş avansları        

2016 yılında 72 bin TL iç alım ve 108 bin TL dışalım olmak üzere 180 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. İç alımlar, kırtasiye ve basılı giderler, büro malzemesi alım 
giderleri, temizlik malzemesi alım giderlerinden oluşmaktadır. Dış alımlar ise eğitim 
giderleri ve yayın alım giderlerinden oluşmaktadır. 

b)Hizmet alımları: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı hizmet alımları, program ödeneği, geçen yıl verileri 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
 Tablo: 12 -Hizmet alımları 

Alımlar 

 
 

2015 
Gerçekleşen 

Bin TL 

2016 
Program ödeneği  

 
Gerçekleşen 

Bin TL 

Ödeneğin 
ilk dur. göre 

sapma  
% 

İlk  
durum 
Bin TL 

Son  
durum 
Bin TL 

1-Temizlik  671 1.050 1.050 839 20 
2-Taşıma 36 40 50 46 (15) 
3-Yemek  130 140 140 135 4 
4-Bilgisayar hizmetleri 29 50 50 33 34 
5-Koruma ve güvenlik 156 210 210 197 6 
6-Danışmanlık 145 220 220 110 50 
7-Diğer 8 20 62 57 (185) 

Toplam 1.175 1.730 1.782 1.417 18 

2016 yılında gerçekleşen hizmet alım tutarı önceki yıla göre %20 oranında 242 
bin TL artarak 1.417 bin TL olarak gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımlarının %59 
oranında 839 bin TL’si temizlik, %3 oranında 46 bin TL’si taşıma, % 14 oranında 197 
bin TL’si koruma ve güvenlik, %8 oranında 110 bin TL’si danışmanlık, %10 oranında 
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135 bin TL’si yemek ve %2 oranında 33 bin TL’si bilgisayar hizmet alımlarına 
ilişkindir.  

Kurumun hizmet alımları; temizlik, taşıma, yemek, bilgisayar hizmeti, koruma 
ve güvenlik, danışmanlık ve diğer alımlardan oluşmaktadır. 

Hizmet alımları içerisinde en büyük tutarı miktarı temizlik ihalesi 
oluşturmaktadır. Kurumun temizlik ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
maddesine göre açık ihale usulü ile yapılmış olup, 33 adet ihale dokümanı satılmış, 15 
geçerli teklif olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile 36 ay 
süreli ve 1.680.395,54 TL bedel ile 26/10/2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 
01.11.2015 tarihinde işe başlanılmıştır. 

Kurum 2016 yılı içinde açık ihale usulüne göre alım yapmamıştır.  
Danışmanlık, koruma güvenlik, bilgisayar hizmetleri, taşıma gibi hizmet alımları 

ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesi (f) bendi gereğince Pazarlık 
Usulüne göre yapılmıştır.   

D-Kurumun diğer faaliyetleri: 
1- Dünya şeker durumu: 
Şeker üreticisi dünya ülkelerinin durumları incelendiğinde, 2015/16 pazarlama 

yılında dünya genelinde şekerin %81’i şeker kamışından, %19’u ise şeker pancarından 
üretildiği görülmüştür. Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilen şekerler arasında 
kalite bakımından bir farklılık bulunmamasına rağmen, tropik ve alt tropik bölge 
şartlarında yetiştirilebilen şeker kamışından yılda bir dekardan elde edilen şeker 
miktarının, pancara göre yaklaşık dört kat daha fazla olması sebebiyle kamış şekeri 
maliyetinin pancar şekeri maliyetine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu sebeple, 
dünya şeker borsası fiyatlarını düşük maliyetli olan kamış şekeri belirlemektedir. 

2011/12–2016/17 pazarlama yılları arasındaki dünya şeker üretim, tüketim, 
ithalat, ihracat ve dönem sonu stok durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo: 13 -Dünya şeker dengesi                                                                                ( Bin ton)  

Şeker dengesi Üretim 
 

Tüketim 
 

İthalat 
 

İhracat 
 

Dönem  
sonu stoku 

 

2011/2012 164.712 157.912 54.325 54.322 69.502 

2012/2013 172.037 164.227 60.600 60.605 77.307 

2013/2014 174.302 166.007 57.993 57.983 85.612 

  2014/2015 169.607 167.813 57.586 57.583 87.409 

  2015/2016 166.072 171.431 59.194 58.955 82.289 

  2016/2017* 168.334 174,203 58,095 58,250 76,265 
 Kaynak: ISO World sugar balances, Şubat 2016 
* Tahmini verilerdir. 
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135 bin TL’si yemek ve %2 oranında 33 bin TL’si bilgisayar hizmet alımlarına 
ilişkindir.  

Kurumun hizmet alımları; temizlik, taşıma, yemek, bilgisayar hizmeti, koruma 
ve güvenlik, danışmanlık ve diğer alımlardan oluşmaktadır. 

Hizmet alımları içerisinde en büyük tutarı miktarı temizlik ihalesi 
oluşturmaktadır. Kurumun temizlik ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
maddesine göre açık ihale usulü ile yapılmış olup, 33 adet ihale dokümanı satılmış, 15 
geçerli teklif olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı istekli ile 36 ay 
süreli ve 1.680.395,54 TL bedel ile 26/10/2015 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 
01.11.2015 tarihinde işe başlanılmıştır. 

Kurum 2016 yılı içinde açık ihale usulüne göre alım yapmamıştır.  
Danışmanlık, koruma güvenlik, bilgisayar hizmetleri, taşıma gibi hizmet alımları 

ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesi (f) bendi gereğince Pazarlık 
Usulüne göre yapılmıştır.   

D-Kurumun diğer faaliyetleri: 
1- Dünya şeker durumu: 
Şeker üreticisi dünya ülkelerinin durumları incelendiğinde, 2015/16 pazarlama 

yılında dünya genelinde şekerin %81’i şeker kamışından, %19’u ise şeker pancarından 
üretildiği görülmüştür. Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilen şekerler arasında 
kalite bakımından bir farklılık bulunmamasına rağmen, tropik ve alt tropik bölge 
şartlarında yetiştirilebilen şeker kamışından yılda bir dekardan elde edilen şeker 
miktarının, pancara göre yaklaşık dört kat daha fazla olması sebebiyle kamış şekeri 
maliyetinin pancar şekeri maliyetine göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu sebeple, 
dünya şeker borsası fiyatlarını düşük maliyetli olan kamış şekeri belirlemektedir. 

2011/12–2016/17 pazarlama yılları arasındaki dünya şeker üretim, tüketim, 
ithalat, ihracat ve dönem sonu stok durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo: 13 -Dünya şeker dengesi                                                                                ( Bin ton)  

Şeker dengesi Üretim 
 

Tüketim 
 

İthalat 
 

İhracat 
 

Dönem  
sonu stoku 

 

2011/2012 164.712 157.912 54.325 54.322 69.502 

2012/2013 172.037 164.227 60.600 60.605 77.307 

2013/2014 174.302 166.007 57.993 57.983 85.612 

  2014/2015 169.607 167.813 57.586 57.583 87.409 

  2015/2016 166.072 171.431 59.194 58.955 82.289 

  2016/2017* 168.334 174,203 58,095 58,250 76,265 
 Kaynak: ISO World sugar balances, Şubat 2016 
* Tahmini verilerdir. 

 

 

2011/12 döneminde şeker üretim düzeyinde bir önceki yıla göre %6,3’lük bir 
artış olmuş ve bu artışın değişen oranlarda sonraki yıllarda da devam ettiği görülmüştür. 
Daha önceki yıllarda üretimin tüketimi karşılamaya yetmediği görülmesine rağmen, 
2011/12 döneminde bir toparlanma ile birlikte üretim ve tüketim arasındaki farkın 
kapanarak fazlalık durumuna geçildiği, 2012/13’te de bu farkın üretim lehine artmaya 
devam ederek 7,6 milyon ton fazlalığın meydana geldiği görülmüş olup, 2014/15’te ise 
yine üretimin tüketimden fazla olduğu ancak bu miktarın azalarak 2,3 milyon tona 
gerilediği, 2015/2016 döneminde üretim tüketim dengesinin tekrar bozulduğu 
gözlenmektedir. 2016/2017 döneminde ise dengenin tüketim yönünde bozulma 
trendinin devam ettiği anlaşılmıştır. 

Dünyada en büyük şeker üreticisi ülke olarak Brezilya bilinmektedir. Türkiye, 
dünya pancar şekeri üretiminde yıldan yıla sırası değişmekle birlikte Rusya, ABD, 
Almanya, Fransa’nın ardından 5’inci sırada yer almaktadır. 

2015/2016 döneminde dünyanın en büyük 10 üretici ülke sıralaması ve ürettikleri 
şeker (sakaroz) miktarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo: 14 -On büyük ülkenin sakaroz üretimi                                                     (Milyon ton) 

Ülkeler 
 

Üretim (Beyaz şeker eşdeğeri) 
 

1- Brezilya 38,676 
2- Hindistan 25,200 
3- Çin 8,700 
4- Tayland 9,755 
5- ABD 7,855 
6- Meksika 6,119 
7- Pakistan 5,325 
8- Rusya 5,200 
9- Avustralya 4,950 
10- Fransa 3,950 

…. ….. 
      16-  Türkiye  2,040 

   Kaynak: Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu. 

Dünyada 2016 yılında beyaz şeker eşdeğeri olarak yaklaşık 55 milyon ton şeker 
uluslararası piyasada dış ticarete konu olmaktadır. Üretimde olduğu gibi ihracatta da 
lider ülke Brezilya’dır. Dünyanın 4. büyük üreticisi olmakla birlikte yurt içi talebi 
tamamen kendi üretimiyle karşılayamayan Çin’in ithalatı, 2013/14 yılından 4,3 milyon 
ton seviyesinde kalmıştır. 2014/15 döneminde üretimin azalması, tüketimin artırması 
sebebiyle ithalatının 4,8 milyon tona yükseldiği görülmektedir. 2015/16 döneminde 
Çin’in ithalatının tekrar artarak, 5,9 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 
Bir yandan nüfus artışına paralel olarak tüketimin artması, diğer yandan iklim 
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değişiklikleri sebebiyle üretimin azalması sebebiyle Çin’in dünyanın önde gelen 
ithalatçı ülkelerinden birisi olma konumunu sürdürmesi öngörülmektedir. 

Uluslararası istatistiki verilere bakıldığında dünyada en büyük şeker tüketicisi 
ülkenin Hindistan olduğu görülmektedir. Diğer yandan nüfus artış hızı ve kişi başına 
gelirin, tüketimi belirleyen en önemli unsurlar olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan 
genel değerlendirmede gelişmiş ülkelerde kişi başına şeker tüketiminin durağan 
seyrettiği, gelişmekte olan ülkelerde ve şeker ekonomisi güçlü olan ülkelerde ise 
artmakta olduğu gözlenmektedir. 

Dünya şeker üretiminde üç yıldan bu yana üretimin aynı seviyelerde kaldığı hatta 
son bir yılda bir miktar arttığı görülmektedir. Yıldan yıla görülen üretim dalgalanmaları 
ve tüketimdeki artışlar dikkate alındığında 2016/17 döneminde meydana gelen 2,3 
milyon ton artışın piyasayı dengede tutmaya yetmeyeceği anlaşılmaktadır.  

Uluslararası şeker ticareti, Dünya borsa fiyatları esas alınmak suretiyle 
yapılmaktadır. Beyaz şeker için uluslararası borsanın Londra, ham şeker için New York 
borsası olduğu görülmektedir. Dünya şeker fiyatlarının oluşumunda, belirleyici faktör, 
üretimin yaklaşık beşte dördünü oluşturan kamış şekeridir. 2015 yılı itibarıyla dünya 
toplam şeker ihracatının yaklaşık %59’unun ham şeker, %41’inin ise kristal beyaz şeker 
olarak yapıldığı görülmektedir. Dünya şeker fiyatlarının oluşmasında arz ve talebin 
belirleyici olduğu bilinmektedir. Ancak, süpekülasyon, petrol ve emtia fiyatları, enerji 
politikaları, navlun bedelleri, döviz kuru değişimleri, faiz oranları, ticaret politikaları ve 
tercih anlaşmaları, enflasyon, politik ve finansal çalkantılar, ülkelerin ekonomik 
durumları gibi dış faktörlerin de fiyatların teşekkülünde önemli rol oynadığı 
görülmektedir. Dünya şeker üretiminin talebin altında kalması, mevcut stokların 
azalması gibi sebepler şeker fiyatlarının artışına sebep olmaktadır. 

2008/09 ve 2009/10 dönemlerinde dünya şeker dengesinde meydana gelen 
açıklar sebebiyle 2010 yılının son aylarından itibaren yükselmeye başlayan fiyatlar 2011 
yılı Temmuz ayında gün bazında 876 $/ton ile tarihi rekor kırmış, ancak bu tarihten 
sonra fiyatların yükselişine tepki olarak artan ekim alanları ve olumlu hava koşulları 
sebebiyle yükselen üretim ile birlikte 2012-2015 yılları boyunca düşüş eğiliminde 
olmuştur. 2015 yılı ortalama fiyatı 373 $/ton olan dünya şeker borsa fiyatlarının 2016 
yılı ortalamasının 499 $/ton olarak gerçekleştiği görülmüştür. 2014 yılında 80 $/ton 
seviyesine kadar gerileyen beyaz şeker birim fiyatı ise 2016 yılında yeniden 100 $/ton 
seviyesine yükselmiştir. Söz konusu yükselişin şeker rafineri tesisi bulunan ülkelerde 
ham şeker talebinde yükselişe neden olabileceği düşünülmektedir.  

2- Avrupa Birliği’nde şeker durumu: 
AB kristal beyaz şeker kotasının yaklaşık %47’si Fransa ve Almanya tarafından 

karşılanmaktadır. Bu ülkeleri Polonya ve İngiltere izlemektedir. AB Ortak Tarım 
politikası ve 2006 yılında yapılan reform çerçevesinde uzun yıllardır takip edilen 
politikalar söz konusu reform hareketleri ile önemli ölçüde değişmiştir.  

Bu reform kapsamında Avrupa Birliği, 2006/07-2009/10 pazarlama yılları 
arasındaki dört yılda kademeli olarak, beyaz şeker referans fiyatını %36 oranında 
düşürerek 631,9 €/tondan 404,4 €/tona, pancar fiyatını ise %40 oranında düşürerek 
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değişiklikleri sebebiyle üretimin azalması sebebiyle Çin’in dünyanın önde gelen 
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Uluslararası şeker ticareti, Dünya borsa fiyatları esas alınmak suretiyle 
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2008/09 ve 2009/10 dönemlerinde dünya şeker dengesinde meydana gelen 
açıklar sebebiyle 2010 yılının son aylarından itibaren yükselmeye başlayan fiyatlar 2011 
yılı Temmuz ayında gün bazında 876 $/ton ile tarihi rekor kırmış, ancak bu tarihten 
sonra fiyatların yükselişine tepki olarak artan ekim alanları ve olumlu hava koşulları 
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ham şeker talebinde yükselişe neden olabileceği düşünülmektedir.  

2- Avrupa Birliği’nde şeker durumu: 
AB kristal beyaz şeker kotasının yaklaşık %47’si Fransa ve Almanya tarafından 

karşılanmaktadır. Bu ülkeleri Polonya ve İngiltere izlemektedir. AB Ortak Tarım 
politikası ve 2006 yılında yapılan reform çerçevesinde uzun yıllardır takip edilen 
politikalar söz konusu reform hareketleri ile önemli ölçüde değişmiştir.  

Bu reform kapsamında Avrupa Birliği, 2006/07-2009/10 pazarlama yılları 
arasındaki dört yılda kademeli olarak, beyaz şeker referans fiyatını %36 oranında 
düşürerek 631,9 €/tondan 404,4 €/tona, pancar fiyatını ise %40 oranında düşürerek 

 

 

43,63 €/ton dan, 26,29 €/tona düşürmeyi sağlamıştır. Öte yandan AB, işlenmiş ürünler 
içerisindeki şeker ihracatı hariç olmak üzere, doğrudan şeker ihracatındaki 
sübvansiyonları 2008/09 PY itibarıyla kaldırmıştır. 

Söz konusu reform çalışmalarının diğer önemli bir unsurunun da yine aynı dönem 
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yardımı yapılmış olup bu uygulama sonucunda toplam kotaların 5,8 milyon tona 
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Bu reform çalışmaları öncelikle AB genelinde bütün ülkelerin pancar şekerinde 
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ise yaklaşık 20 bin kişi azalmıştır. 

Şeker reformu sonucunda AB, şekerde net ihracatçı konumdan net ithalatçı 
konuma geçmiştir. Buna göre, reform uygulamaları öncesinin son pazarlama dönemi 
olan 2005/06 döneminde net olarak 5,2 milyon ton ihracat yapan Avrupa Birliği, 
reformun dördüncü yılı olan 2009/10 döneminde yaklaşık 600 bin ton ithalat yaptığı 
gözlenmiştir. 2014/15 döneminde net ithalat 1,7 milyon ton, tüketim ise 18,3 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2015/16 döneminde ise net ithalatın 3,9 milyon ton, tüketim de 
18,2 milyon ton olmuştur. 2016/17 döneminde ise net ithalatın yine 2,6 milyon ton, 
tüketimin de 18,4 milyon ton olması beklenmektedir. 

 Öte yandan Avrupa Birliğinde 2015/16 döneminde 14,2 milyon ton olan toplam 
şeker üretiminin %10 oranında artarak 15,8 milyon ton mertebesinde gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Söz konusu üretim artış tahmininin nedeni olarak, büyük üretici ülkeler 
olan Almanya, Fransa, Hollanda, Polonya ve İngiltere de üretimin artacağı beklentisi 
olarak gösterilmektedir.  

Avrupa Birliğinin çeşitli sayıda tercihli şeker ithalatı anlaşmaları mevcut olup, 
bunların temelinin 1975 yılında imzalanan Lome Anlaşmasına dayandığı görülmektedir. 
Birliğin bu kapsamda, Avustralya, Brezilya, Küba, Hindistan ve bazı üçüncü ülkeler ile 
Balkan Şekeri kapsamında düşürülmüş vergi ile tercihli ithalat anlaşmalarının 
bulunduğu görülmektedir.  

Avrupa Birliğinin yukarıda belirtilen geleneksel tedarikçileri için dünya şeker 
fiyatları cazip olduğunda Birliğin bu ülkelerden şeker ihtiyacını karşılaması 
zorlaşmaktadır. İhtiyacın karşılanması için Avrupa Birliği Komisyonu kota dışı şekeri 
iç piyasa da kullanma ve diğer ülkelerden ithalata, gümrük vergilerini indirme gibi 
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tedbirler uygulamaktadır. AB Komisyonu, ihraç edilmesi ya da gıda dışında çeşitli 
sanayilerde kullanılması gereken ve normalde AB içinde pazarlandığında 500 €/ton 
vergiye tabi olan kota dışı şekerin, iç piyasadaki arz açığı sebebiyle 2010/11 döneminde 
526 bin ton, 2011/12 döneminde 675 bin ton ve 2012/13 döneminde de 602 bin ton 
olmak üzere Birlik içinde indirilmiş vergi ile satışına izin vermiştir. Yine bu çerçevede 
Avrupa Birliği, şekerde sabit gümrük vergisi olan 419 €/tona ilave olarak uygulamakta 
olduğu değişken vergileri de 30 Eylül 2017 tarihine kadar askıya almıştır. 

Diğer taraftan, uygun iklim koşulları ve ekim alanlarındaki artış sebebiyle 
2014/15 döneminde 6,6 milyon ton ve 2015/16 döneminde 4,1 milyon ton olarak 
geçekleşen kota dışı şekerin ve izogulukozun 2016/17 döneminde yine 4,1 milyon ton 
olarak gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. Sadece sanayiye satışına, ihracatına ve bir 
sonraki pazarlama yılına aktarılmasına izin verilen kota dışı şeker sorununun nasıl 
çözüleceği 2016/17 döneminde de AB Komisyonunun gündemindeki yerini koruyacağı 
düşünülmektedir. 

Şeker sektörünün reform çerçevesinde yapılan düzenlemelere uyum 
sağlayabilmesi için, reformun yürürlük tarihi 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Daha önce yayımlanan 1308/2013 sayılı Parlamento ve Konsey tüzüğü ile mevcut kotalı 
sistemin 2016/17 pazarlama yılı sonunda kaldırılacağı hükme bağlanmıştı. Söz konusu 
reform programı dünya piyasasında üreticilerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemişti. 
Uygulamaların nasıl seyredeceği ve sonuçlarının nasıl olacağı ileriki yıllarda 
görülecektir. 2016/17 pazarlama yılı sonunda kaldırılacağı söylenen kotaların, Avrupa 
Birliği iç piyasasında şeker arzının artmasına, fiyatların düşmesine ve dolayısı ile makul 
fiyatlardaki şekerin nihai kullanıcılarına avantaj sağlamasına neden olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Kotaların kaldırılmasından sonraki süreçte şeker arzının güvenliğinin sağlanması 
için, gümrük vergi oranlarının muhafaza edilmesi, beyaz ham şeker için referans fiyat 
uygulamasına gidilmesi, beyaz ham şekerin depolanmasında depolama yardımı 
uygulanması, azgelişmiş ülkelerden tercihli antlaşmalar kapsamında gümrük vergisiz 
ithalatın devamı gibi tedbirlerin sürdürülmesi beklenmektedir. 

AB’deki şeker ve izoglikoz üretiminin üye ülkeler arasındaki dağılımı aşağıdaki 
çizelge de gösterilmiştir. 
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Tablo: 15 -Ülkeler ve bölgeler bazında AB şeker üretim kotaları                                    Ton 

Üye Devletler Beyaz şeker İzoglikoz 
 (Kuru madde bazında) 

Belçika 676.235,00 114.580,20 
Bulgaristan  89.198,00 
Çek Cumhuriyeti 372.459,30  
Danimarka 372.383,00  
Almanya 2.898.255,70 56.638,20 
İrlanda   
Yunanistan 158.702,00  
İspanya 498.480,20 53.810,20 
Fransa (Anakara) 3.004.811,15  
Fransa (Denizaşırı) 432.220,05   
Hırvatistan 192.877,00   
İtalya 508.379,00 32.492,50 
Letonya    
Litvanya 90.252,00   
Macaristan 105.420,00 250.265,80 
Hollanda 804.888,00  
Avusturya 351.027,40   
Polonya 1.405.608,10 42.861,40 
Portekiz (Anakara)  12.500,00 
Portekiz (Azor Otonom Bölgesi) 9.953,00   
Romanya 104.688,80  
Slovenya    
Slovakya 112.319,50 68.094,50 
Finlandiya 80.999,00  
İsveç 293.186,00   
İngiltere 1.056.474,00  
                                Toplam 13.529.618,20 720.440,80 

Kaynak: Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu. 

Çizelgede görüldüğü gibi AB’ye yeni üye olan Hırvatistan’a 192,877 ton beyaz 
şeker kotası tahsis edilerek AB toplam beyaz şeker kotası 13.529.618 tona 
yükseltilmiştir. Diğer yandan Macaristan’ın kota kapsamındaki izoglikoz üretimi 
yaklaşık 30.000 ton artırılarak 250.265 tona yükselmiştir. AB’nin toplam izoglikoz 
üretiminin de kuru bazda 720.440 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Yapılan incelemelerde Avrupa Birliği’nde pancardan üretilen şeker ile nişasta 
bazlı şekerin bir türü olan izoglikoza kota uygulanırken, glikozun kota uygulamasına 
tabi olmaksızın serbestçe üretilip satıldığı görülmektedir. Kota kapsamındaki izoglikoza 
ise ticari bazda değil, içerdiği kuru madde bazında kota uygulanmaktadır. Söz konusu 
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kotanın, AB Komisyonunca üye ülkelerin beyaz şeker ve izoglikoz üretim ve tüketim 
verileri göz önüne alınarak tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan AB’de 2006 şeker reformu çerçevesinde kotaların düşürülmesinin 
beklenen faydayı sağlamadığı ve referans fiyatlardaki indirimin tüketicilere yansımadığı 
görüşü hakim olduğundan AB Komisyonu, AB Konseyi ve AB Parlamentosunun, Ortak 
Tarım Politikasında yeni bir reform yapılması hususunda uzlaşmaya vardıkları ve bu 
kapsamda şeker piyasasında uygulanan kota sisteminin kaldırılmasına karar verildiği 
görülmektedir. Buna göre; sektörün şeker piyasasında öngörülen değişikliklere uyum 
sağlayabilmesi için ek süre tanıyacak şekilde şeker reformu yürürlük süresini 2014/15 
pazarlama yılı sonundan, 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatma kararı aldıkları 
görülmüştür. 

3- Türkiye’de şeker politikaları ve şeker rejimi: 
Türkiye’de şeker politikası yurt içi talebin öncelikle yurt içi üretimle sağlanması 

temeline dayanmaktadır. 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanun’u ile bu 
amaç doğrultusunda önemli düzenlemeler getirilmiştir. Kanunun amacı, sektörü devlet 
müdahalesinden arındırarak üretimde istikrarı sağlayacak planlamalara imkân 
vermektir. 

Türkiye şekerde, yıllara göre değişen ithalatçı ve ihracatçı kimliği ile istikrarsız 
bir üretim seyri izlemiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda üretim miktarında meydana gelen 
istikrarsızlıklar, sektörü kimi zaman ithalat riski, kimi zaman da stok sorunu ile karşı 
karşıya bırakmıştır. Bu nedenlerle üretimin planlanması ve kontrolü büyük önem 
taşımaktadır. 

4634 sayılı Şeker Kanun’un amacı, kendi kendine yeterliliği esas alacak şekilde 
şeker üretim ve arz planlaması ile üreticilerle sanayicilere gelir güvencesi sağlamaktır. 
4634 sayılı Kanun’da şeker arzının Şeker Kurulu tarafından belirlenecek kotayla 
planlanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Türkiye’de şeker sektörü bünyesinde yer alan, yedi adet pancar şekeri, beş adet 
nişasta bazlı şeker üreticisi olmak üzere toplam 12 şirkete kota tahsisi yapılmaktadır. 

Şeker Kurulu; ilk altı pazarlama yılı ülke toplam (pancar şekeri ve NBŞ toplamı 
olarak) A kotasını 2.341 bin ton, 2016/17 pazarlama yılı A kotasını 2.650 bin ton olarak 
belirlemiştir. 

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun Hammadde ve Şeker Fiyatları başlıklı 5 inci 
maddesi ile “Şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler 
ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir. Buna 
ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Şeker 
üretiminde kullanılan diğer hammaddeler ise şirketler tarafından üreticiler ve/veya 
piyasadan temin edilir. Şeker satış fiyatları, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından serbestçe belirlenir.” hükümleri getirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 
28.06.2002 tarih, 24799 sayılı Resmî Gazete’de “Hammadde ve Şeker Fiyatları 
Yönetmeliği” ve 17.11.2003 tarih ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de, “Hammadde ve 
Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış 
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ve yönetmelikler yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
değişiklikle ekim öncesinde pancar fiyatının belirlenmesi esası getirilmiştir. 

1990’lı yıllarda yaşanan istikrarsız üretim yapısında pancar alım fiyatlarının 
önemli etkisi olmuştur. Fiyatların üretim patlamalarına neden olacak düzeyde yüksek ya 
da şeker ithalatına yol açacak düzeyde düşük tutulması, sektörün zaman zaman 
darboğaza girmesine neden olmuştur. Pancar fiyatlarının yüksek olmasının işleyici, 
düşük olmasının ise üretici üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, ülke ekonomisine de zarar 
vermiştir. 4634 sayılı Şeker Kanunu, işleyici ve üreticilerin menfaatlerini buluşturacak 
bir fiyat belirleme mekanizması ile devletin fiyatlara müdahalesini ortadan kaldırmış 
bulunmaktadır. Bu düzenleme ile sektörde fiyatlar serbestçe belirlenmekte olup, 2003 
yılında 88 TL/ton olan pancar fiyatı, 2016 yılında 191 TL/ton’a, 2003 yılında 1,36 TL/kg 
olan pancar şekeri fiyatı ise KDV hariç, 2016 yılında 2,70 TL/kg’a yükselmiştir. 

Yurt içi talebin üzerinde üretim gerçekleştiğinde, stokları eritmek için ihracat 
gereği doğmakta, ancak Dünya borsa fiyatlarının ülkemiz şeker üretim maliyetlerinin 
altında olması nedeniyle ihracatta rekabet şansı olmamaktadır. Daha önce Hazine 
tarafından, 93/4196 ve 92/3114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden ihracattan 
kaynaklanan zarar karşılanmıştır. Ancak 2002 yılından itibaren bu zarar şirketlerce 
üstlenildiğinden, ihracata yönelik üretim ilgi görmemektedir. Bununla birlikte, şekerli 
mamul imalatçı-ihracatçılarına ihraç amaçlı C şekeri satışları yapılmakta olup, imalatçı-
ihracatçılara yapılan C şekeri satışındaki en büyük paya sahip olan ve bir KİT olan 
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ; C şekeri üretiminin, imalatçı-ihracatçıların talebine cevap 
vermekte yetersiz kalması nedeniyle gerektiği zaman, A kotası şekerini C şekerine 
aktarmakta ve 15.05.2008 tarih, 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13661 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden zararı kendisi üstlenmek suretiyle talepleri 
karşılamaktadır. 

4634 sayılı Şeker Kanunu’na göre yurtiçinde pazarlanması mümkün olmayıp 
ihraç edilmesi gereken C şekerinin elde edildiği C pancarı fiyatının, ihracatta C şekerinin 
Dünya fiyatları ile rekabet edebileceği düzeyden satın alınması, söz konusu Kanun ile 
mümkün olmuştur. Bu şekilde kota fazlası üretim olmaması durumunda, kota 
kapsamında üretilen şekerlerin C şekerine aktarılması suretiyle karşılanan imalatçı-
ihracatçıların şeker talebinin, C şekeri fiyatına göre belirlenen ve çiftçi ile şeker 
üreticisinin karşılıklı iradesiyle düşük fiyatlı pancardan üretilen şekerle karşılanması 
imkânı doğmuştur. 

Ayrıca, 2015 yılında C şekeri talebinin karşılanmasına yönelik olarak şekerin, 
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilebilmesi için Kurul tarafından 
Ekonomi Bakanlığına görüş bildirilmiş olup, 2016 yılında bu kapsamda şeker ithalatının 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

Dünya borsa fiyatlarının yurt içi fiyatların genelde çok altında olması, sektörün 
sürdürülebilirliğinin yüksek koruma oranları ile güvence altına alınmasını 
gerektirmektedir. Diğer ürünlerde olduğu gibi şekerde de koruma tedbirleri Dünya 
Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması “Pazara Giriş Taahhütleri” doğrultusunda belirlenmiş 
olup, uygulamaya alınmıştır. Şekerde “Pazara Giriş” için, ithalatta tavan olarak taahhüt 
edilen %150 oranındaki korumadan 2004 yılına kadar %10 indirim taahhüt edilmiştir. 
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Bunun sonucu olarak 2004 yılında gümrük vergisi %135’e indirilmiş olup, bu oranın 
uygulanmasına devam edilmektedir.  

Şeker Kanunu kapsamında kota tahsisi yapılan 7 şirkete ait 33 şeker fabrikasının 
pancar şekeri üretim kapasitesi 3,5 milyon ton/yıldır. Yedi şirketin altı tanesi özel şirket 
olup, bir tanesi kamuya ait olan ve özelleştirme programında bulunan Türkiye Şeker 
Fabrikaları AŞ’dir. 

Son yıllarda özel şeker fabrikaları kendilerine tahsis edilen kota alanlarından 
yeterli miktar ve kalitede pancar temin edemedikleri için kendi kota alanlarının dışında 
mevzuata aykırı olarak pancar üretim sözleşmesi yapmaya başlamışlar ve bu yüzden 
Şeker Kurumu tarafından uygulanan cezai işlemlere maruz kalmışlardır. 

Bu durumun önlenmesi amacıyla 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan kısa adıyla 6111 sayılı Torba Yasa’nın 205 inci 
maddesiyle 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Şirketler, 
kendi ekim alanlarından yeterli hammadde bulamadığı takdirde münavebe esasları 
dahilinde kendi ekim alanları dışından da Kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme 
yaparak pancar temin edebilirler.” cümlesi eklenmiştir. 

Bu yasal düzenlemeden en fazla Adapazarı ve Amasya Şeker Fabrikaları 
faydalanmıştır. Hatta Adapazarı Şeker fabrikası Şeker Kurumuna başvurarak fabrikanın 
Afyon İli mülki sınırları içinde uygun bir yere taşınıp kurulabilmesini talep ettiği 
görülmüştür. Buna karşın Şeker Kurumu, 25.05.2015 tarih ve 328/5 no’lu karar ile 
Adapazarı Şeker Fabrikasının yeni bir yere taşınması hususunda; 

-Taşınma nedeniyle fabrikanın ilk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki 
şeker fabrikası olarak değerlendirilmemesi, 

-Taşınma işleminin tahsisi yapılan kota sistemini olumsuz yönde etkilememsi, 
-İlave kota talebine konu edilmemesi ve hiçbir şekilde kota tahsisi hesaplaması 

ile ilişkilendirilmemesi, 
-Şeker Kurumunca kota tahsislerinde esas alınan toplam şeker üretim 

kapasitesinde değişiklik yapılmaması, kaydıyla Şeker kanunu ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 

Adapazarı Şeker fabrikası AŞ’nin ekim alanı konusunda bir talebi 
bulunmadığından, şirketin pancar ekim alanlarının aynen kalması gerektiği hususlarında 
karar verildiği görülmüştür. 

Söz konusu Kurul Kararı ve ekleri incelendiğinde; 4634 sayılı şeker Kanununun 
3 üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan “Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya 
mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmesi için kota temin etmeleri zorunludur.” 
İfadesi yer almaktadır. Hâlbuki fabrikaların taşınması konusunda ne Şeker Kanun’unda 
ne de ilgili mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, ilgili şirketin sorunu 
aşmak için bu yolu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Konunun aslına bakıldığında yapılan 
işlemin fabrika taşınmasından çok, yeni fabrika kurulması anlamına geldiği 
anlaşılmaktadır. 
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Bunun sonucu olarak 2004 yılında gümrük vergisi %135’e indirilmiş olup, bu oranın 
uygulanmasına devam edilmektedir.  

Şeker Kanunu kapsamında kota tahsisi yapılan 7 şirkete ait 33 şeker fabrikasının 
pancar şekeri üretim kapasitesi 3,5 milyon ton/yıldır. Yedi şirketin altı tanesi özel şirket 
olup, bir tanesi kamuya ait olan ve özelleştirme programında bulunan Türkiye Şeker 
Fabrikaları AŞ’dir. 

Son yıllarda özel şeker fabrikaları kendilerine tahsis edilen kota alanlarından 
yeterli miktar ve kalitede pancar temin edemedikleri için kendi kota alanlarının dışında 
mevzuata aykırı olarak pancar üretim sözleşmesi yapmaya başlamışlar ve bu yüzden 
Şeker Kurumu tarafından uygulanan cezai işlemlere maruz kalmışlardır. 

Bu durumun önlenmesi amacıyla 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan kısa adıyla 6111 sayılı Torba Yasa’nın 205 inci 
maddesiyle 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “Şirketler, 
kendi ekim alanlarından yeterli hammadde bulamadığı takdirde münavebe esasları 
dahilinde kendi ekim alanları dışından da Kurumun denetiminde üreticilerle sözleşme 
yaparak pancar temin edebilirler.” cümlesi eklenmiştir. 

Bu yasal düzenlemeden en fazla Adapazarı ve Amasya Şeker Fabrikaları 
faydalanmıştır. Hatta Adapazarı Şeker fabrikası Şeker Kurumuna başvurarak fabrikanın 
Afyon İli mülki sınırları içinde uygun bir yere taşınıp kurulabilmesini talep ettiği 
görülmüştür. Buna karşın Şeker Kurumu, 25.05.2015 tarih ve 328/5 no’lu karar ile 
Adapazarı Şeker Fabrikasının yeni bir yere taşınması hususunda; 

-Taşınma nedeniyle fabrikanın ilk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki 
şeker fabrikası olarak değerlendirilmemesi, 

-Taşınma işleminin tahsisi yapılan kota sistemini olumsuz yönde etkilememsi, 
-İlave kota talebine konu edilmemesi ve hiçbir şekilde kota tahsisi hesaplaması 

ile ilişkilendirilmemesi, 
-Şeker Kurumunca kota tahsislerinde esas alınan toplam şeker üretim 

kapasitesinde değişiklik yapılmaması, kaydıyla Şeker kanunu ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 

Adapazarı Şeker fabrikası AŞ’nin ekim alanı konusunda bir talebi 
bulunmadığından, şirketin pancar ekim alanlarının aynen kalması gerektiği hususlarında 
karar verildiği görülmüştür. 

Söz konusu Kurul Kararı ve ekleri incelendiğinde; 4634 sayılı şeker Kanununun 
3 üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan “Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya 
mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmesi için kota temin etmeleri zorunludur.” 
İfadesi yer almaktadır. Hâlbuki fabrikaların taşınması konusunda ne Şeker Kanun’unda 
ne de ilgili mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, ilgili şirketin sorunu 
aşmak için bu yolu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Konunun aslına bakıldığında yapılan 
işlemin fabrika taşınmasından çok, yeni fabrika kurulması anlamına geldiği 
anlaşılmaktadır. 

 

 

Diğer yandan, özelleştirme süreci devam ettiği için Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının, rekabet yönünden değerlendirilebilmesi için Rekabet Kurumu 
Başkanlığının, sürdürülebilir su kaynakları yönetimine ilişkin planlamalar yönünden 
değerlendirilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığının, yine sürdürülebilir tarım 
planlamaları yönünden değerlendirilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının, halen o bölgede şeker fabrikaları bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları 
AŞ’nin de görüşlerinin alınması gerekli görülmektedir. 

Adapazarı Şeker Fabrikasının Afyon iline taşınması talebinin uygun bulunması 
halinde, yer seçimi doğru olmadığı bilinen ve sektörde faaliyet gösteren birçok fabrika 
için benzer taleplerde bulunulması halinde bu kararın emsal teşkil edeceği 
düşünülmektedir. 

Bu sebeplerle, Adapazarı Şeker fabrikasının yeni bir yere taşınması hakkında 
alınan kararın uygulamaya konulmadan önce bir kez daha gözden geçirilmesi faydalı 
görülmektedir. 

Ancak münavebenin nasıl denetleneceği hususunda yasada bir açıklık olmadığı 
için Adapazarı, Amasya ve Kütahya Şeker Fabrikalarının Eskişehir ve Afyon 
Bölgelerinde münavebeye dikkat etmeksizin pancar sözleşmesi yaptıkları alanda 
yapılan denetimler sırasında görülmüştür. Münavebe haritaları Türkşeker’de olduğu için 
Şeker Kurumu söz konusu haritaların ilgili özel fabrikalara gönderilmesini istemekte 
olup, Türkşeker'e bağlı fabrikalar da münavebe haritalarını özel fabrikalara 
göndermektedirler. Özel fabrikaların kendi kota alanları dışında pancar ekim sözleşmesi 
yaptıkları çiftçilerin münavebeye uyup uymadıklarını kontrol edebilecek yeterli teknik 
personelinin bulunmadığı görülmektedir. Bu sebeple münavebe uygulama disiplininin 
kaybolduğu tespit edilmiştir. Bilindiği gibi şeker pancarı bir münavebe bitkisidir. Bu 
münavebe ihlallerinin son yıllarda Yunanistan’da olduğu gibi verim düşüklüğü, hastalık 
ve tohuma kalkma sorunlarını birlikte getireceği için pancar üretiminin geleceğini 
tehlikeye sokmaktadır. 

Şeker Kurumunun, mevcut organizasyon ve teknik personel yapısı ile 
münavebenin uygulanıp, uygulanmadığını kontrol edebilme imkânının olduğunu 
söylemek mümkün görülmemektedir. Bu sebeple Şeker Kurumunun yapılacak yeni 
mevzuat düzenlemeleri sırasında soruna çözüm getirmesi gerekli görülmektedir. 

2011/12 Pazarlama yılından itibaren beş yıllık pancar şekeri toplam üretimi ve 
satış miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo: 16 -Pancar Şekeri Üretim ve Satış Durumu                                                    (Bin ton) 

Yıllar 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Üretim 2.270 2.129 2.390 2.058 1.976 

Yurtiçi satış 
(A+B kotası) 2.151 2.918 2.083 2.019 1.988 

Yurtdışı satış 
 (C şekeri) 290 339 319 192 33 

Kaynak: Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu. 
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Ülkemizde 2015/16 pazarlama yılı şeker üretimi 1 milyon 976 bin ton olarak 
gerçekleşmiş olup, 1 milyon 988 bin ton yurtiçi satış ile birlikte 33 bin ton C şekeri satışı 
yapılarak toplam 2 milyon 021 bin ton satış gerçekleşmiştir. Pazarlama yılı 28 bin ton 
B kotası ve bin ton C şekeri stoku ile tamamlanmıştır. 

Şeker pancarı üretimi, Şeker Kurulu tarafından tespit edilerek şirketlere tahsis 
edilen pancar şekeri kotalarının üretim garantisi için yine Kurulca belirlenen pancar 
ekim alanlarından, üreticiler ve/veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında 
sözleşme düzenlenmesi suretiyle kotalı olarak sürdürülmektedir. 

Türkiye’de şeker pancarı ekim, üretim, verim miktarları ve pancar fiyatları son 5 
yıl itibarıyla aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo: 17 -Şeker pancarı ekim, üretim ve verim miktarları ile pancar fiyatları    

Yıllar Ürün taşıyan alan  
Da 

Üretilen (bedeli 
ödenen) pancar 

Ton 
Ortalama verim 

Ton/da 

%16 Polar şeker 
içeren pancar 

fiyatları  
TL/ton 

2012 2.801.858 14.919.941 5,32 137,00 

2013 2.909.097 16.488.589 5,67 147,00 

2014 2.874.607 16.742.968 5,83 159,00 

2015 2.739.912 16.022.783 5,85 191,00 

2016* 3.219.533 19.592.731 6,09 191,00-200,00 
(*) Şubat ayına ait tahmini değerlerdir. 
Kaynak: Şeker Kurumu. 

 Çizelgenin incelenmesinden de anlaşıldığı gibi, 2013 yılında pancar üretimi ve 
veriminin bir önceki yıla göre yüksek teşekkül ettiği görülmüştür. 2016 yılında ise 
pancar ekim alanlarındaki düşüşün devam ettiği ve buna karşılık dekara pancar verimi 
ve toplam üretimin artış gösterdiği görülmüştür. 

2012 yılı ürünü %16 polar şeker içeren A kotası pancarın kilogram fiyatı ortalama 
0,137 TL/kg, C pancarının fiyatı ise 0,065-0,080 TL/kg olarak belirlenmiştir. 2016 yılı 
ürünü %16 polar şeker içeren A kotası pancarın kilogram fiyatı ise 0,191-200 TL/kg, C 
pancarının fiyatı da 0,115-0,125 TL/ kg olarak gerçekleşmiştir. 

4-Nişasta Bazlı Şeker üretimi ve satışı: 
Nişasta bazlı şekerler mısır, patates, buğday gibi bitkilerden elde edilen 

nişastadan üretilen ve genel olarak glikoz şurubu ve früktoz olmak üzere iki ana grubu 
bulunan karbonhidrat türü şekerlerdir. Ülkemizde glikoz şurubu ve izoglikoz (früktoz 
şurubu) olmak üzere iki ana grup NBŞ, sadece mısırdan üretilmektedir. Dünyada sadece 
mısırdan üretilen nişasta kökenli tüm şuruplara, mısır şurubu, glikozla birlikte früktoz 
içeren şuruplara HFCS (high fructose corn syrup - yüksek früktozlu mısır şurubu) 
denilmektedir. Nişasta kökenli früktoz içeren şuruplardan yaklaşık %42 früktoz ve %53 
glikoz içerenler HFCS-42; yaklaşık %55 früktoz ve %41 glikoz içerenler HFCS-55 
olarak adlandırılmakta olup, bunlardan HFCS-55, pancardan elde edilen sakarozun 
ikamesi olarak kabul edilmektedir.  

26 Sayıştay   



 

 

Ülkemizde 2015/16 pazarlama yılı şeker üretimi 1 milyon 976 bin ton olarak 
gerçekleşmiş olup, 1 milyon 988 bin ton yurtiçi satış ile birlikte 33 bin ton C şekeri satışı 
yapılarak toplam 2 milyon 021 bin ton satış gerçekleşmiştir. Pazarlama yılı 28 bin ton 
B kotası ve bin ton C şekeri stoku ile tamamlanmıştır. 

Şeker pancarı üretimi, Şeker Kurulu tarafından tespit edilerek şirketlere tahsis 
edilen pancar şekeri kotalarının üretim garantisi için yine Kurulca belirlenen pancar 
ekim alanlarından, üreticiler ve/veya temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında 
sözleşme düzenlenmesi suretiyle kotalı olarak sürdürülmektedir. 

Türkiye’de şeker pancarı ekim, üretim, verim miktarları ve pancar fiyatları son 5 
yıl itibarıyla aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo: 17 -Şeker pancarı ekim, üretim ve verim miktarları ile pancar fiyatları    

Yıllar Ürün taşıyan alan  
Da 

Üretilen (bedeli 
ödenen) pancar 

Ton 
Ortalama verim 

Ton/da 

%16 Polar şeker 
içeren pancar 

fiyatları  
TL/ton 

2012 2.801.858 14.919.941 5,32 137,00 

2013 2.909.097 16.488.589 5,67 147,00 

2014 2.874.607 16.742.968 5,83 159,00 

2015 2.739.912 16.022.783 5,85 191,00 

2016* 3.219.533 19.592.731 6,09 191,00-200,00 
(*) Şubat ayına ait tahmini değerlerdir. 
Kaynak: Şeker Kurumu. 

 Çizelgenin incelenmesinden de anlaşıldığı gibi, 2013 yılında pancar üretimi ve 
veriminin bir önceki yıla göre yüksek teşekkül ettiği görülmüştür. 2016 yılında ise 
pancar ekim alanlarındaki düşüşün devam ettiği ve buna karşılık dekara pancar verimi 
ve toplam üretimin artış gösterdiği görülmüştür. 

2012 yılı ürünü %16 polar şeker içeren A kotası pancarın kilogram fiyatı ortalama 
0,137 TL/kg, C pancarının fiyatı ise 0,065-0,080 TL/kg olarak belirlenmiştir. 2016 yılı 
ürünü %16 polar şeker içeren A kotası pancarın kilogram fiyatı ise 0,191-200 TL/kg, C 
pancarının fiyatı da 0,115-0,125 TL/ kg olarak gerçekleşmiştir. 

4-Nişasta Bazlı Şeker üretimi ve satışı: 
Nişasta bazlı şekerler mısır, patates, buğday gibi bitkilerden elde edilen 

nişastadan üretilen ve genel olarak glikoz şurubu ve früktoz olmak üzere iki ana grubu 
bulunan karbonhidrat türü şekerlerdir. Ülkemizde glikoz şurubu ve izoglikoz (früktoz 
şurubu) olmak üzere iki ana grup NBŞ, sadece mısırdan üretilmektedir. Dünyada sadece 
mısırdan üretilen nişasta kökenli tüm şuruplara, mısır şurubu, glikozla birlikte früktoz 
içeren şuruplara HFCS (high fructose corn syrup - yüksek früktozlu mısır şurubu) 
denilmektedir. Nişasta kökenli früktoz içeren şuruplardan yaklaşık %42 früktoz ve %53 
glikoz içerenler HFCS-42; yaklaşık %55 früktoz ve %41 glikoz içerenler HFCS-55 
olarak adlandırılmakta olup, bunlardan HFCS-55, pancardan elde edilen sakarozun 
ikamesi olarak kabul edilmektedir.  

 

 

4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında kota tahsisi yapılan 5 şirkete ait 5 
fabrikanın nişasta bazlı şeker üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon ton/yıldır. Bunun 
dışında kota hakkı bulunmayan ve kota tahsis edilmeyen, sadece yurt dışına ihraç 
edilmek üzere nişasta bazlı şeker üretim faaliyetinde bulunabilen 5 şirkete ait nişasta 
bazlı şeker üretim kapasitesi ise 350 bin ton/yıldır. Kota sistemi 4634 sayılı Kanun ile 
uygulamaya konulmuştur. 

2011/12 pazarlama yılından itibaren 2015/16 pazarlama yılına kadar NBŞ toplam 
üretimi ve satış miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo: 18 -NBŞ üretim ve satışı                                      

NBŞ 
üretim ve satış 

Ölçü 
 

11/12 
 

 
12/13 

 

 
13/14 

 
14/15 

 
15/16 

Üretim Bin ton 483 547 562 623 624 
Yurtiçi satış 
 (A kotası) " 330 337 305 325 327 
Yurtdışı satış  
(C şekeri) " 151 205 257 293 283 

Kaynak:  Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu. 

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği’nde 16.05.2009 tarihinde yapılan 
değişiklikle yurtiçine  arz edilecek olan  NBŞ üretiminde yerli mısır kullanılması şartı 
getirilmiş olup, son pazarlama yılında yurt içine arz edilen NBŞ üretimi için gerekli 
mısırın tamamı yurt içinden temin edilmiştir. 2016 takvim yılında 1.423 bin ton mısır, 
ihraç amaçlı NBŞ üretimi ile nişasta üretimi de dahil olmak üzere NBŞ üreten şirketler 
tarafından kullanılmıştır. 

E- Kota tespiti: 
1) Kota tahsisleri: 
Kota belirleme, Şeker Kurumunun asli faaliyetlerinden birisidir. 4634 sayılı 

Yasanın 3 üncü maddesi; şeker üretim ve sunumunda pazarlanacak şekerin miktarını 
pancardan ve kamıştan üretilen sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak 
üzere, şeker türlerine göre, gerektiğinde dönemsel olarak belirlenmesini öngörmektedir. 

Kotalar fabrika üretim süreleri ile son üç yıllık ortalama fiili üretim miktarları ve 
randımanları esas alınarak hesaplanmaktadır. İlk kez üretime başlayacak ve üç yaşın 
altındaki şeker fabrikaları ile bu yasanın yürürlüğünden önce kapasite artırım izni almış 
olan fabrikaların kota belirlemesinde nominal üretim verileri esas alınmaktadır. 

Üretici şirketler yeni kota tahsisi, tahsis edilen kotaların %90’nın altında üretim 
yapılması halinde, üretim miktarı ile kota arasındaki fark kadar kota hakkının 
kaybedilmesine, tahsis edilen kotaların belirlenen süre içinde kullanılmaması 
durumunda iptaline kurulun yetkili olduğu yasa ile düzenlenmiştir. 

Şirketler, yapacakları kapasite değişikliklerine göre veya zorunlu nedenlerin 
oluşması durumunda, kurul kararı ile bünyelerindeki fabrikalar arasında kota aktarımı 
yapabilmektedir. 
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Ülkemizde gerek pancar şekeri gerekse NBŞ üretimi için kurulu kapasite 
ihtiyacın çok üzerinde olduğundan 2016 yılı içinde çeşitli şirketlerin glikoz ve izoglikoz 
üretmek için tesis kurma talepleri Şeker Kurulunun yeni kurulacak tesisler için şirketlere 
kota tahsis edilmemesi yönündeki ilke kararı doğrultusunda cevaplandırılmıştır. Diğer 
taraftan, 2016 yılı içinde çeşitli tarihlerde Şeker Kuruluna intikal etmiş olan kotaya 
ilişkin çeşitli taleplerin süresi içinde sonuçlandırıldığı gözlenmiştir. 

2016/17 pazarlama yılında Türkiye toplam A kotası, %10’u nişasta bazlı şeker 
olmak üzere 2 milyon 650 bin ton olarak tespit edilmiştir. Söz konusu yıl için pancar 
şekeri A kotası 2 milyon 385 bin ton olarak öngörülmüş olup, B kotası şeker ise 119 bin 
250 ton olarak tespit edilmiştir.  

Kota tahsis edilen pancar şekeri üreticisi şirketler; Türkiye Şeker fabrikaları AŞ, 
Adapazarı Şeker fabrikası AŞ, Amasya Şeker Fabrikası AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası 
AŞ, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ ve Keskinkılıç 
Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’dir. 

2016/17 pazarlama yılında NBŞ kotası Türkiye toplam A kotasının %10’u olan 
265 bin ton olarak belirlenmiş olup, kota tahsis edilen nişasta bazlı şeker üreticisi 
şirketler; Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Amylum Nişasta Sanayi ve ticaret 
AŞ, PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ, Tat Nişasta İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sunar 
Mısır Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ’dir. 

Şeker Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya 
mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmelerinin zorunlu 
olduğu; bu şirketlere yeni kota tahsisine de Şeker Kurulunun yetkili olduğu ifade 
edilmiştir. Şeker kotalarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddesinde C 
şekerinin üretiminin ihtiyari olduğu ve Şeker Kurulunun C şekeri üretimi için kota 
belirleyemeyeceği hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla, Şeker Kurumu kotasız üretim yapan 
fabrikaların kuruluş ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırmaları aşamasında 
söz sahibi değildir 

Avrupa Birliği’nde pancardan üretilen şeker ile nişasta bazlı şekerin bir türü olan 
izoglikoz kota kapsamında üretilirken, glikoz ve kristal früktoz gibi nişasta bazlı şekerin 
diğer türlerinin kota uygulamasına tabi olmaksızın serbestçe üretilip pazarlandığı 
görülmektedir. Kota kapsamındaki izoglikoza ise ticari bazda değil, içerdiği kuru madde 
bazında kota uygulanmaktadır. Buna göre, Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan 
izoglikoz kotasının 2015/16 dönemi için yaklaşık olarak %5 dolayında gerçekleştiği 
görülmüştür. Diğer yandan glikozun pancar şekeri sakarozun alternatifi olmadığı, 
glikozun izomeri olan izoglikozun gıda sanayinde pancar şekeri yerine kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu itibarla pancar tarımını olumsuz yönde etkileyen şekerin de izoglikoz 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de uygulanan nişasta bazlı şeker kotası, glikoz ve izoglikoz dahil tüm 
nişasta bazlı şeker türlerini kapsamakta olup, ticari bazda verilmektedir. Ancak, 
01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kotalarının 
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Kurul; her yıl en geç 30 
Haziran tarihine kadar, müteakip 5 pazarlama yılına ait Ülke Toplam A Kotasını sakaroz 
kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı ve gerektiğinde dönemsel olarak yurt içi talep 
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Ülkemizde gerek pancar şekeri gerekse NBŞ üretimi için kurulu kapasite 
ihtiyacın çok üzerinde olduğundan 2016 yılı içinde çeşitli şirketlerin glikoz ve izoglikoz 
üretmek için tesis kurma talepleri Şeker Kurulunun yeni kurulacak tesisler için şirketlere 
kota tahsis edilmemesi yönündeki ilke kararı doğrultusunda cevaplandırılmıştır. Diğer 
taraftan, 2016 yılı içinde çeşitli tarihlerde Şeker Kuruluna intikal etmiş olan kotaya 
ilişkin çeşitli taleplerin süresi içinde sonuçlandırıldığı gözlenmiştir. 

2016/17 pazarlama yılında Türkiye toplam A kotası, %10’u nişasta bazlı şeker 
olmak üzere 2 milyon 650 bin ton olarak tespit edilmiştir. Söz konusu yıl için pancar 
şekeri A kotası 2 milyon 385 bin ton olarak öngörülmüş olup, B kotası şeker ise 119 bin 
250 ton olarak tespit edilmiştir.  

Kota tahsis edilen pancar şekeri üreticisi şirketler; Türkiye Şeker fabrikaları AŞ, 
Adapazarı Şeker fabrikası AŞ, Amasya Şeker Fabrikası AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası 
AŞ, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ ve Keskinkılıç 
Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’dir. 

2016/17 pazarlama yılında NBŞ kotası Türkiye toplam A kotasının %10’u olan 
265 bin ton olarak belirlenmiş olup, kota tahsis edilen nişasta bazlı şeker üreticisi 
şirketler; Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ, Amylum Nişasta Sanayi ve ticaret 
AŞ, PNS Pendik Nişasta Sanayi AŞ, Tat Nişasta İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sunar 
Mısır Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ’dir. 

Şeker Kanunu’nun 3 üncü maddesinde yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya 
mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmelerinin zorunlu 
olduğu; bu şirketlere yeni kota tahsisine de Şeker Kurulunun yetkili olduğu ifade 
edilmiştir. Şeker kotalarının düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddesinde C 
şekerinin üretiminin ihtiyari olduğu ve Şeker Kurulunun C şekeri üretimi için kota 
belirleyemeyeceği hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla, Şeker Kurumu kotasız üretim yapan 
fabrikaların kuruluş ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırmaları aşamasında 
söz sahibi değildir 

Avrupa Birliği’nde pancardan üretilen şeker ile nişasta bazlı şekerin bir türü olan 
izoglikoz kota kapsamında üretilirken, glikoz ve kristal früktoz gibi nişasta bazlı şekerin 
diğer türlerinin kota uygulamasına tabi olmaksızın serbestçe üretilip pazarlandığı 
görülmektedir. Kota kapsamındaki izoglikoza ise ticari bazda değil, içerdiği kuru madde 
bazında kota uygulanmaktadır. Buna göre, Avrupa Birliği’nde uygulanmakta olan 
izoglikoz kotasının 2015/16 dönemi için yaklaşık olarak %5 dolayında gerçekleştiği 
görülmüştür. Diğer yandan glikozun pancar şekeri sakarozun alternatifi olmadığı, 
glikozun izomeri olan izoglikozun gıda sanayinde pancar şekeri yerine kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu itibarla pancar tarımını olumsuz yönde etkileyen şekerin de izoglikoz 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Türkiye’de uygulanan nişasta bazlı şeker kotası, glikoz ve izoglikoz dahil tüm 
nişasta bazlı şeker türlerini kapsamakta olup, ticari bazda verilmektedir. Ancak, 
01.04.2002 tarih ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kotalarının 
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Kurul; her yıl en geç 30 
Haziran tarihine kadar, müteakip 5 pazarlama yılına ait Ülke Toplam A Kotasını sakaroz 
kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı ve gerektiğinde dönemsel olarak yurt içi talep 

 

 

verilerini değerlendirerek belirler” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, nişasta bazlı şeker 
türlerinin kotasını toplam olarak belirleme yerine nişasta bazlı şeker türleri itibarıyla 
yurt içi talep verileri de dikkate alınarak ayrı ayrı ve içerdiği kuru madde miktarı dikkate 
alınarak belirlenmesi piyasadaki karışıklığın önlenmesi bakımından gerekli 
görülmektedir. 

Şeker Kurumunca, piyasada meydana gelebilecek olası karışıklıkları önlemek 
amacıyla, nişasta bazlı şeker kotalarının total olarak belirlenmesi yerine, Şeker 
Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ifade edildiği 
gibi, nişasta bazlı şeker türleri itibarıyla, yurt içi talep verileri de dikkate alınarak, nişasta 
bazlı şeker türlerinin içinde bulunan kuru madde miktarı ölçü alınarak belirlenmesi 
önerilir. 

2) 2015/2016 ve 2016/2017 Pazarlama yılları kotaları: 
 2015/16 pazarlama yılında toplam kota, 2 milyon 567 bin ton olarak tespit 

edilmiştir. B kotası ise bir önceki pazarlama yılında olduğu gibi 67 bin ton olmuştur. 
Pancar şekeri A kotası ise 2 milyon 317 bin ton olarak belirlenmiştir. 2016/2017 
pazarlama yılında ise toplam kota 2 milyon 769 bin 500 ton olarak tespit edilmiştir. B 
kotası ise bir önceki yıla göre artarak, 112 bin 500 ton’dan 119 bin 250 tona 
yükselmiştir. Buna göre pancar şekeri A kotasının 2 milyon 650 bin ton olduğu 
anlaşılmaktadır. Kota tahsis edilen pancar şekeri üreticisi şirketler; Türkiye Şeker 
Fabrikaları AŞ, Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ, Amasya Şeker Fabrikası AŞ, Kayseri 
Şeker Fabrikası AŞ, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ 
ve Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. AŞ’dir. 

2015/16 pazarlama yılında NBŞ kotası yine bir yıl önce olduğu gibi 250 bin ton 
olarak belirlenmiştir. 2016/2017 pazarlama yılında ise 265 bin ton olarak tespit 
edilmiştir. Kota tahsis edilen nişasta bazlı şeker üreticisi şirketler; Cargill Tarım ve Gıda 
Sanayi Ticaret AŞ, Amylum Nişasta Sanayi ve Ticaret AŞ, PNS Pendik Nişasta Sanayi 
AŞ, Tat Nişasta İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Sunar Mısır Entegre Tesisleri Sanayi ve 
Ticaret AŞ’dir. 

Son iki pazarlama yılı itibarıyla Türkiye toplam A kotası, pancar şekeri ve NBŞ 
için tahsis edilen kota miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
  Tablo: 19 -Tahsis edilen şeker kotaları                                                                        (Bin ton) 

Şeker kotaları 2015/16 2016/17 
A kotası B kotası Toplam A kotası B kotası Toplam 

Pancar şekeri 2.250 112,5 2.362,5 2.385 119,25 2.504,25 

NBŞ 250 - 250 265 - 265 

Türkiye toplamı 2.500 112,5 2.612,5 2.650 119,25 2.769,25 
  Kaynak: Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu.    

 Şeker Kanunu gereği NBŞ’de B kotası tahsis edilmemekte olup, aynı Kanunun 
3 üncü maddesi ile Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkiye istinaden 24.06.2016 tarih ve 
29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/8980 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
2015/2016 PY NBŞ kotasına %25 oranında artış yapılmıştır. Ayrıca 325/2 sayılı Şeker 
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Kurulu Kararı ile A kotasının %3’ü olarak belirlenen pancar şekeri B kotası oranının da 
%5’e çıkarıldığı görülmüştür. 

3- Şeker depolama kesintisi ve prim ödemeleri: 
Ürettiği şekeri kampanya döneminde satamayıp stoklayan şirketlere, stokta 

tutarak piyasaya istikrarlı şeker sunmaları nedeni ile katlandıkları mali masrafların bir 
bölümünü karşılamak amacıyla; şekeri erken satarak paraya dönüştüren ve stok 
maliyetinden kurtulan şirketlerden, şeker satış miktarı üzerinden hesaplanarak yapılan 
kesintilerden oluşan depolama kesintisi; depolama primi olarak stok tutan şirketlere 
dağıtılmaktadır. 

27 Ocak 2004 tarihli ve 25359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker 
Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016/17 pazarlama yılı Depolama Kesintisi ve 
Prim Ödemeleri Tahmini Bütçesi hazırlanarak, 2015/16 pazarlama yılı için oluşturulan 
bütçenin uygulanmasında; prime hak kazanmış veya kesintiye tabi olacak her şirketin; 
almaya hak kazandığı aylık prim tutarları ve tahakkuk eden aylık kesinti tutarları, 
birincisi Eylül-Şubat döneminde 6.681.703,04 TL tutarında bütçe hesaplanmış olup, 
Nisan ayı içerisinde döneme ilişkin depolama kesintisi yapılmış primler şirketlere 
ödenmiştir. İkinci dönem olan Mart-Ağustos altı aylık dilimleri Şeker Kurulunun 
29.08.2016 tarihinde görevinin sona ermesi nedeniyle hesaplama, pirim ve tahsilat 
işlemlerinin gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir.  

4- Pancar ekim alanları ile ilgili çalışmalar: 
Türkiye’de şeker pancarının tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Şeker pancarı 

yetiştirilmesi konusunda ilk girişimlerin 1840 yılında Arnavut köylü Dimitri Efendi 
tarafından başlatıldığı ve olumlu sonuç alınamaması sebebiyle çalışmaların terk edildiği 
bilinmektedir. Daha sonra birçok girişim olmasına rağmen bunların da her defasında 
çeşitli sebeplerle yarım kaldığı görülmektedir. Türkiye’de şeker fabrikası kurulması 
fikri ilk defa Uşak ilinde Nuri Şeker tarafından gündeme getirilmiş ve halka satılan hisse 
senetlerinden elde edilen sermaye ile ilk özel şeker fabrikasının kurulması 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, devlet eliyle kurulan ilk şeker fabrikasının 1926 yılında 
montajı Alman firmalarınca yapılan Alpullu Şeker Fabrikası olduğu bilinmektedir. 

Şeker fabrikalarının kurulduğu ilk yıllarda fiyat pancara verildiğinden sulama 
imkânı bulunan ve iklimi müsait olan bölgelerde pancar ekilmesine izin verilmiştir. 
Daha sonraki yıllarda gelişen teknolojinin ışığında fiyatın polar şeker varlığına göre 
tespit edilmesi, sulama imkânı olan ve iklimin müsait olduğu her bölgeye pancar 
ekilmesinin doğru olmadığı gerçeğini ortaya koymuştur. 

Bu sebeple devlet eliyle kurulan fabrikaların kuruluş yerlerinin ilk etapta isabetli 
olduğu kabul edilmesine rağmen, zamanla değişen koşullar sebebiyle seçilen yerlerin 
uygun yerler olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna göre; Susurluk, Çarşamba, Alpullu, 
Adapazarı gibi bölgelerde yetiştirilen şeker pancarının polar şeker varlığı düşük 
olduğundan iklim ve diğer koşullar uygun olsa bile ekonomik açıdan uygun olmadığı 
görülmektedir. 
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Kurulu Kararı ile A kotasının %3’ü olarak belirlenen pancar şekeri B kotası oranının da 
%5’e çıkarıldığı görülmüştür. 

3- Şeker depolama kesintisi ve prim ödemeleri: 
Ürettiği şekeri kampanya döneminde satamayıp stoklayan şirketlere, stokta 

tutarak piyasaya istikrarlı şeker sunmaları nedeni ile katlandıkları mali masrafların bir 
bölümünü karşılamak amacıyla; şekeri erken satarak paraya dönüştüren ve stok 
maliyetinden kurtulan şirketlerden, şeker satış miktarı üzerinden hesaplanarak yapılan 
kesintilerden oluşan depolama kesintisi; depolama primi olarak stok tutan şirketlere 
dağıtılmaktadır. 

27 Ocak 2004 tarihli ve 25359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker 
Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016/17 pazarlama yılı Depolama Kesintisi ve 
Prim Ödemeleri Tahmini Bütçesi hazırlanarak, 2015/16 pazarlama yılı için oluşturulan 
bütçenin uygulanmasında; prime hak kazanmış veya kesintiye tabi olacak her şirketin; 
almaya hak kazandığı aylık prim tutarları ve tahakkuk eden aylık kesinti tutarları, 
birincisi Eylül-Şubat döneminde 6.681.703,04 TL tutarında bütçe hesaplanmış olup, 
Nisan ayı içerisinde döneme ilişkin depolama kesintisi yapılmış primler şirketlere 
ödenmiştir. İkinci dönem olan Mart-Ağustos altı aylık dilimleri Şeker Kurulunun 
29.08.2016 tarihinde görevinin sona ermesi nedeniyle hesaplama, pirim ve tahsilat 
işlemlerinin gerçekleştirilemediği tespit edilmiştir.  

4- Pancar ekim alanları ile ilgili çalışmalar: 
Türkiye’de şeker pancarının tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Şeker pancarı 

yetiştirilmesi konusunda ilk girişimlerin 1840 yılında Arnavut köylü Dimitri Efendi 
tarafından başlatıldığı ve olumlu sonuç alınamaması sebebiyle çalışmaların terk edildiği 
bilinmektedir. Daha sonra birçok girişim olmasına rağmen bunların da her defasında 
çeşitli sebeplerle yarım kaldığı görülmektedir. Türkiye’de şeker fabrikası kurulması 
fikri ilk defa Uşak ilinde Nuri Şeker tarafından gündeme getirilmiş ve halka satılan hisse 
senetlerinden elde edilen sermaye ile ilk özel şeker fabrikasının kurulması 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, devlet eliyle kurulan ilk şeker fabrikasının 1926 yılında 
montajı Alman firmalarınca yapılan Alpullu Şeker Fabrikası olduğu bilinmektedir. 

Şeker fabrikalarının kurulduğu ilk yıllarda fiyat pancara verildiğinden sulama 
imkânı bulunan ve iklimi müsait olan bölgelerde pancar ekilmesine izin verilmiştir. 
Daha sonraki yıllarda gelişen teknolojinin ışığında fiyatın polar şeker varlığına göre 
tespit edilmesi, sulama imkânı olan ve iklimin müsait olduğu her bölgeye pancar 
ekilmesinin doğru olmadığı gerçeğini ortaya koymuştur. 

Bu sebeple devlet eliyle kurulan fabrikaların kuruluş yerlerinin ilk etapta isabetli 
olduğu kabul edilmesine rağmen, zamanla değişen koşullar sebebiyle seçilen yerlerin 
uygun yerler olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna göre; Susurluk, Çarşamba, Alpullu, 
Adapazarı gibi bölgelerde yetiştirilen şeker pancarının polar şeker varlığı düşük 
olduğundan iklim ve diğer koşullar uygun olsa bile ekonomik açıdan uygun olmadığı 
görülmektedir. 

 

 

Şeker Kurulu pancar ekim alanlarını belirlemeye ilk olarak 2007/2008 pazarlama 
döneminde başlamıştır. Pancar ekilecek alanların tespiti; şeker üreticileri arasında 
homojen pancar kotası dağılmasına yönelik olarak ve şeker pancarı tarımının ekiminden 
fabrikaya teslimine kadar belli kurallara bağlanması amacıyla yapılmaktadır. 

Şeker pancarı ekilecek alanlar, pancar ektiren Kuruluşların bölgelerinde o 
kuruluşların konu ile ilgili personeli tarafından tespit edilerek, tarlaların ölçümleri 
yapılmaktadır. Bu ölçümlerin sağlıklı olduğunu ve münavebe uygulamalarının gerektiği 
şekilde kontrol edildiğini söylemek mümkün değildir. 2016 yılında alanda yapılan 
denetimler sırasında bazı fabrikaların bölgelerinde tarla ölçümlerinin, personelin kendi 
mali imkânları ile temin ettiği GPS aletleri ile yapıldığı görülmüştür. 

Bu durum tarla tespitleri ve ölçüm çalışmalarında bir karışıklığa yol açmaktadır. 
Pancar ekilen alanlarda tarla tespit ve ölçümlerinin daha sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi için bir proje çerçevesinde GPS (Global Positoning System), (Küresel Yer 
Belirleme Sistemi) uygulamasına geçilmesi faydalı görülmektedir. Söz konusu projenin, 
GPS uygulamalarında kullanılacak alet ve ekipmanların temin edilmesi, çalışanların 
hizmet içi eğitimlerinin yaptırılması ve uygulama talimatlarının hazırlanması gibi 
hususları kapsaması gerekli görülmektedir. 

Özellikle, özel sektör şeker fabrikalarının kendi kota alanları dışında pancar 
ektirmelerine imkân sağlayan yasal düzenleme sonucunda münavebe uygulamalarında 
disiplinin bozulduğu görülmektedir. GPS sistemi ile yapılacak tarla ölçümleri dörtlü 
münavebe esas alındığında, dört yılsonunda pancar ekilecek bütün alanların bilgisayar 
ortamında kayıt altına alınabilmesi imkânını sağlamaktadır. Bu durumda münavebenin 
bilgisayar ortamında daha sağlıklı kontrol edilebilmesi mümkün görülmektedir. 

Hammadde temininin daha etkin bir şekilde izlenmesi yoluyla Şirketlerin şeker 
üretim miktarlarının denetimine ve ayrıca münavebenin kontrolüne katkı sağlayabilmesi 
amacıyla; 

- Şirketlerin ilgili birimlerince hazırlanacak bir proje çerçevesinde, pancar ekim 
alanlarının ölçülmesinde GPS ile ölçüm uygulamasına geçilmesi, 

- Halen uygulanmakta olan dörtlü münavebe sistemi esas alınarak, dört 
yılsonunda mevcut pancar ekim alanlarının bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, 

- Tarla ve çiftçi kayıt sisteminden faydalanarak, münavebe uygulamalarının 
bilgisayar destekli bir program ile kontrol edilmesi, 

önerilir. 
Türkiye’de şeker sektörünün, dünyada meydana gelen değişiklikler ve ülke 

gerçekleri de dikkat alınarak yeniden yapılandırılması zorunlu görülmektedir. Bunu 
yaparken sektörün önünü açmak, katma değer üretmesini sağlamak, istihdam 
yaratılmasını temin etmek, maliyetlerin ucuzlamasını sağlamak gibi hususları kapsayan 
bir özelleştirme programı ile birlikte düşünülmesi önemli görülmektedir. 
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5- Dış ticaret ile ilgili uygulamalar: 
a) İhracat ön izni: 

Dış Ticaret Müsteşarlığının 17.08.2007 tarih ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2007/9 sayılı İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde 
(ihracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat Tebliği ile ihracı ön izne bağlı 
mallar listesine şeker de ilave edilmiş ve izni veren kurum olarak Şeker Kurumu yetkili 
kılınmıştır. Söz konusu Tebliğ uyarınca Şeker Kanunu kapsamındaki 1701 ve 1702 
GTİP’li şekerler için Kurum ihraç ön izni vermeye başlamıştır. 

Diğer taraftan, ihraç ön izin başvuruları Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) 
aracılığı ile Şeker Kurumuna iletilmekte olup, söz konusu belgelerin elektronik ortamda 
düzenlendiği görülmektedir. Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 
Tebliğin, 2 Ekim 2013 tarih ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmesiyle ön izin belgeleri, elektronik imza ile onaylanarak, ihracatçı firmalara yine 
elektronik ortamda gönderildiği öğrenilmiştir. 2016 yılında 26.391 ton pancar şekeri ve 
211.307 ton nişasta bazlı şeker için toplam 3.640 adet ihraç ön izni verilmiştir. 

Türkiye’de şeker sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi 4634 sayılı 
Kanun ile Şeker Kurumuna verilmiştir. Kurum bu görevini yerine getirirken dünya şeker 
piyasasında meydana gelen konjonktürel gelişmeleri de dikkate almaktadır. Türkiye’de 
özel ve kamu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şeker sektörünün en önemli sorunlarının 
başında, dünya şeker fiyatları ile iç fiyatlar arasındaki olumsuz fiyat farkları sebebiyle 
ihracat yapamamaları gelmektedir.  

Özellikle bir kamu kuruluşu olan Türkşeker her pazarlama dönemine önemli 
ölçüde stok ile girmektedir. Üretim fazlası stokların eritilmesinin düzenleme 
çalışmalarının bir parçası olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple, AB şeker 
Reformu uygulanırken, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu kapsamında 4634 sayılı 
Şeker Kanunu’nda şeker pancarı ve şeker için asgari fiyat sisteminin oluşturulması, 
şeker kotalarının birleştirilmesi, şeker sanayinin yeniden yapılandırılması kapsamında 
şeker ihracatını destekleme konusunda çalışma yapılmasının, stokların ihracat yoluyla 
azaltılması bakımından faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu konuda dünyadaki 
uygulamalar incelenerek, hazineye yük olmadan sektörü kendi içinde finanse edecek bir 
ihracatı destekleme formülü bulunması için yasal düzenleme yapılması hususunda 
yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması değerlendirilmelidir. 

b) Şekerli mamul ihracatı karşılığı C şekeri tahsis işlemleri: 
Daha önceki dönemlerde imalatçı-ihracatçılara dünya piyasası fiyatlarından 

hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası 
piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla Dış 
Ticaret ve Dahilde İşleme Rejimine göre ihraç konusu şekerli mamuller için dünya 
piyasa fiyatlarından temini gereken şeker, gümrük vergisiz olarak ithal edilirken, 
92/3114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bünyesinde Şeker İhtiva Eden İhraca Konu 
Mamuller İçin Dünya Borsa Fiyatları Baz Alınmak Suretiyle Türkiye Şeker fabrikaları 
AŞ. Stoklarından Şeker Satışı Hakkında Karar” yürürlüğe konularak yurt içinden de 
şeker temini imkânı getirilmiştir. Buna göre, imalatçı-ihracatçı firmaların şeker ithal 
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hakları 1992 yılından 2004 yılı sonuna kadar dünya beyaz şeker borsa fiyatlarına 
eklenen navlun giderleri ile oluşan fiyatla Türkşeker tarafından karşılanmıştır. Şeker 
Kurumunun faaliyete geçmesinden sonra 2004 yılı sonundan itibaren ise imalatçı-
ihracatçıların şeker taleplerinin pancar şekeri üreten Türkşeker'in yanı sıra diğer 
şirketlerce de karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
ihraç kaydıyla alınan şekerin yurtiçine arzı gibi suiistimallerin önlenmesi amacıyla, 
2005 yılında Şeker Kurumu ile Dış Ticaret Müsteşarlığı işbirliği içinde yürütülen 
çalışmalar sonucunda yurtiçinden temin edilen şeker kullanılarak üretilen şekerli 
mamulün ihracatının gerçekleşmesi sonrasında, ürünlerde kullanılan miktardaki şekerin 
C şekeri olarak tahsisatına dayalı bir sisteme geçilmiş olup bu sistem halen uygulanmaya 
devam edilmektedir.  

Ayrıca 2014 yılında yapılan mevzuat düzenlemeleri ile şu gelişmelerin sağlandığı 
görülmüştür. 

- İmalatçı /ihracatçıların hak kaybına uğramalarının önlenmesi için, tahsisat 
belgelerinin süresi 6 aydan 12 aya çıkartılmıştır. 

 - İhracatçı Birlikleri tarafından, tescil tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 
müracaat edilmiş beyannameler için hak ediş belgesi düzenlenmesi ve imalatçı-
ihracatçıların, tebliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süre içerisinde hakkediş belgesi 
düzenlenmesi talebinde bulunabilmeleri hüküm altına alınarak, iş ve işlemlerin 
uygulanmasında daha öncesinde yaşanan aksamalar, iş gücü ve zaman kayıpları bertaraf 
edilmiştir. 

- Tebliğin C Şekeri Tahsis edilmeyecek Şekerli Mamuller Listesi başlıklı Ek- 2 
sayılı cetvelin son satırına, fiilen tahsisat hesaplamalarında dikkate alınmayan “Meyve 
Aromalı Buz” ibaresi eklenmiştir. 

 - Kurumdan İhraç Ön İzin Belgesi alınmamış pudra şekeri, kahverengi şeker ve 
küp şeker ihracatı için C şekeri tahsisat belgesi düzenlenemeyeceği hükme bağlanarak 
olası usulsüzlüklerin önüne geçilmesine çalışıldığı görülmüştür. 

Kurum, imalatçı/ihracatçıların taleplerinin karşılanmasında herhangi bir 
aksaklığa sebebiyet vermemek için her türlü tedbiri alabilmenin gayreti içinde olmaya 
çalışmıştır. 2015 yılında 140.150 ton C şekeri için 1.257 adet belge düzenlemiş iken, 
yeterli miktarda C şekeri olmaması nedeniyle, 2016 yılında 52.671 ton düşük fiyatlı C 
şekerinin temini için 874 adet tahsisat belgesinin düzenlendiği görülmüştür.  

Türkşeker tarafından Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan şeker 
satışlarının, yurt dışından ithal edilecek ucuz şekerin iç piyasayı olumsuz etkilemesi, 
pazarın daralarak şeker sanayinin zarar görmesi ve kota kaybı gibi sakıncaları giderdiği 
düşünülmektedir. Ancak bu satışlardan oluşan ticaretin karını imalatçı-ihracatçı firmalar 
elde ederken, meydana gelen zararın da Türkşeker’in üstünde kaldığı görülmektedir.  

Bu sebeple, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nda ve buna bağlı olarak yapılacak ikincil 
mevzuat düzenlemelerinde imalatçı- ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu C şekeri 
tedarikinin sektörde yer alan bütün firmalara hakkaniyet ölçüsünde paylaştırılması 
gerekli görülmektedir. 
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Söz konusu düzenlemelerin yapılabilmesi için, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 4 
üncü maddesi yeniden düzenlenerek, Avrupa Birliği Şeker Rejiminde olduğu gibi bir 
sonraki pazarlama yılına devreden A kotası şekerin, şirketlerin talebi halinde o 
pazarlama yılının üretiminden sayılması hüküm altına alınarak bundan dolayı kota 
düşmesinin önlenmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, aynı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılacak düzenleme ile imalatçı-
ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde yer alan 
şirketlerin kotaları dikkate alınarak C şekeri tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde 
paylaştırılması gerekli görülmektedir. 

Şeker Kurulunun, 4634 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak yapılacak ikincil 
mevzuat düzenlemelerinde imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu C şekeri 
tedarikinin sektörde yer alan bütün firmalara kotaları dikkate alınarak adil bir şekilde 
paylaştırılması için; 

-4634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılacak düzenleme ile Avrupa Birliği 
Şeker Rejiminde olduğu gibi, bir sonraki pazarlama yılına devreden A kotası şekerin, 
şirketlerin talebi halinde o pazarlama yılının üretiminden sayılmasının hüküm altına 
alınması ve bundan dolayı meydana gelecek kota kaybının önlenmesi, 

-Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılacak düzenleme ile de, imalatçı-
ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde yer alan 
şirketlerin kotaları dikkate alınarak C şekeri tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde 
paylaştırılması, 

önerilir. 
2014/15 pazarlama yılında meydana gelen olumsuz iklim şartlarının 2015/16 

yılında da devam ettiği görülmüştür. Bu durum C şekeri üretimini de olumsuz 
etkilemiştir. Kurum, İmalatçı/ihracatçıların C şekeri taleplerinin karşılanmasına yönelik 
“strateji ve seçenekler” çalışması yapmıştır. Buna göre, 2015/16 pazarlama yılı için; 
İmalatçı/ihracatçıların taleplerinin karşılanması için, Kurulun talebi üzerine 2015 yılı 
Nisan ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından dahilde işleme rejimi kapsamında şeker 
ithalatına izin verilmiştir. Yapılan incelemelerde 2016 yılsonu itibarıyla ithal edilen 
şekerin 377 bin tona ulaştığı görülmüştür. 

6-Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı izleme çalışmaları: 
Şeker Kurumu, şeker piyasasında arz talep dengesi açısından önem arz eden şeker 

eş değeri olarak net ithalatı oldukça yüksek olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların 
ithalat amacına uygun olarak kullanımını takip amacıyla YYT ithalatı için uygunluk 
belgesi düzenlenmesi uygulamasına 10.02.2006 tarih ve 26076 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2006/23 no’lu Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ 
ile başlamıştır. 

Daha sonra yıl bazında ithalat tebliğleri yayımlanmış olmakla birlikte; 2007-2016 
yılları arasında Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat Tebliğleri 
yayımlanmıştır. Halen bu konudaki işlemlerin 2016/1 sayılı tebliğ çerçevesinde 
yürütüldüğü görülmektedir. 
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paylaştırılması gerekli görülmektedir. 

Şeker Kurulunun, 4634 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak yapılacak ikincil 
mevzuat düzenlemelerinde imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu C şekeri 
tedarikinin sektörde yer alan bütün firmalara kotaları dikkate alınarak adil bir şekilde 
paylaştırılması için; 

-4634 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yapılacak düzenleme ile Avrupa Birliği 
Şeker Rejiminde olduğu gibi, bir sonraki pazarlama yılına devreden A kotası şekerin, 
şirketlerin talebi halinde o pazarlama yılının üretiminden sayılmasının hüküm altına 
alınması ve bundan dolayı meydana gelecek kota kaybının önlenmesi, 

-Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılacak düzenleme ile de, imalatçı-
ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinden temini için, sektörde yer alan 
şirketlerin kotaları dikkate alınarak C şekeri tedarikinin hakkaniyet ölçüsünde 
paylaştırılması, 

önerilir. 
2014/15 pazarlama yılında meydana gelen olumsuz iklim şartlarının 2015/16 

yılında da devam ettiği görülmüştür. Bu durum C şekeri üretimini de olumsuz 
etkilemiştir. Kurum, İmalatçı/ihracatçıların C şekeri taleplerinin karşılanmasına yönelik 
“strateji ve seçenekler” çalışması yapmıştır. Buna göre, 2015/16 pazarlama yılı için; 
İmalatçı/ihracatçıların taleplerinin karşılanması için, Kurulun talebi üzerine 2015 yılı 
Nisan ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından dahilde işleme rejimi kapsamında şeker 
ithalatına izin verilmiştir. Yapılan incelemelerde 2016 yılsonu itibarıyla ithal edilen 
şekerin 377 bin tona ulaştığı görülmüştür. 

6-Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı izleme çalışmaları: 
Şeker Kurumu, şeker piyasasında arz talep dengesi açısından önem arz eden şeker 

eş değeri olarak net ithalatı oldukça yüksek olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların 
ithalat amacına uygun olarak kullanımını takip amacıyla YYT ithalatı için uygunluk 
belgesi düzenlenmesi uygulamasına 10.02.2006 tarih ve 26076 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2006/23 no’lu Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ 
ile başlamıştır. 

Daha sonra yıl bazında ithalat tebliğleri yayımlanmış olmakla birlikte; 2007-2016 
yılları arasında Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat Tebliğleri 
yayımlanmıştır. Halen bu konudaki işlemlerin 2016/1 sayılı tebliğ çerçevesinde 
yürütüldüğü görülmektedir. 

 

 

2016 yılında, yaklaşık 3.913 ton yüksek yoğunluklu tatlandırıcı için ithalat 
uygunluk belgesi düzenlenmiş olup, TUİK verilerine göre 2016 yılındaki yüksek 
yoğunluklu tatlandırıcı net ithalatı 2,963 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de üretimi yapılan pancar şekeri ile izoglukoz, birbirini ikame eden 
ürünler olduğundan beyaz şeker eşdeğeri fiyatları birbirine yakın ve ithalat durumunda 
%135 oranında vergiye tabi olduğundan piyasayı olumsuz yönde etkilemesi bertaraf 
edilebilmektedir. Ancak, Türkiye’de üretimi bulunmayan ve sadece ithal edilmek 
suretiyle ürünler içerisinde ya da sofralık olarak kullanılan Yüksek Yoğunluklu 
Tatlandırıcı (YYT)’ların ithalat vergi oranlarının oldukça düşük tespit edilmesi fazla 
miktarda YYT ithal edilmesine sebep olmakta bu durumun piyasada arz talep dengesini 
bozucu bir etkiye sebep olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye piyasasında içecek, tatlı ve birçok gıda ürününde YYT kullanılmakta 
olup ve bu ürünler, genelde, pancar şekeri kullanılan gıdalara göre daha ucuza 
satılmaktadır. YYT’ler diyabetik hastalar ve kilogram kontrolüne yönelik ürünlerde 
daha çok kullanılmakta olup, ithal amacı dışında da kullanıldığı görülmektedir. Bu 
durumun, şeker piyasasında önemli bir soruna yol açtığı düşünülmektedir.  

Türkiye’de gıdalarda kullanılabilecek tatlandırıcı çeşit ve miktarları, 30.06.2013 
tarih ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri 
Yönetmeliği’ne göre belirlenmektedir. Bu yönetmeliğin “Dayanak” başlıklı 9 uncu 
maddesinde; 

 “1333/2008/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğüne paralel olarak 
hazırlanmıştır.” denilmekte olup, Türkiye’de kullanılan tatlandırıcı tür ve miktarları 
AB’de kullanımına izin verilen tatlandırıcı tür ve miktarları ile uyumlulaştırılmıştır. 
Şeker Kurumunca son yıllarda gerçekleştirilen izleme ve denetim faaliyetleri 
neticesinde, mamullerinde YYT kullanan üreticilerin bazılarının üretimlerinde Türk 
Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne aykırı YYT kullandıkları tespit 
edilmiştir.  

Türkiye’de üretimi yapılmayan, ancak başta ilaç sanayi olmak üzere çeşitli 
kullanım alanları bulunan ve 2015 yılında yayımlanan “İthalat Tebliği” çerçevesinde 
ithaline izin verilen, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların ithal amaçlarının dışında da 
kullanıldığı ve piyasayı olumsuz yönde etkilediği dikkate alınarak söz konusu 
maddelerin ithal amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli tedbirlerin 
alınması önerilir. 

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı ithalatı ile ilgili son beş yıllık bilgiler aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
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Tablo: 20 -Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı                                              ( ton ) 

Yılı Türü Miktar 

2012 
Ticari 1.951 

Beyaz şeker eşdeğeri 247.580 

2013 Ticari 2.605 
Beyaz şeker eşdeğeri 289.527 

2014 
Ticari 2.566 

Beyaz şeker eşdeğeri 373.143 

2015 
Ticari 2.528 

Beyaz şeker eşdeğeri 324.118 

2016 
Ticari 2.963 

Beyaz şeker eşdeğeri 3336.227 
Kaynak: TÜİK              

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin “e” 
bendinde; 

“Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine 
şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan 
üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglikoz, likit ya da kurutulmuş 
halde glikoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda 
çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin 
şurubunu,” olarak ifade edilmiş olup şeker pancarı, şeker kamışı ve nişastadan elde 
edilen şeker tanımı içinde sayılmış, şeker ve şeker türevlerinin ikamesi olan şeker 
alternatifi tatlandırıcılar şeker olarak sayılmamıştır. 

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların izlenmesi ve denetimi şeker piyasasına olan 
etkileri ve yasal limitler dahilinde kullanılıp kullanılmaması Şeker Kurumunca 
yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi 
Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ile izlenmektedir. Mevzuat ile yasal 
kullanım limitinin aşılması, şeker yerine YYT kullanılması gibi suiistimallerin önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır. 

Gıda sanayi, ilaç sanayi, ağız ve diş sağlığı ürünleri ve metal sanayi gibi birçok 
alanda kullanılmakta olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de pazar payının artmasıyla, pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerin pazar payı 
olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de; 2006 yılında yaklaşık %6 olan YYT pazar payı, 
2015 yılında %11,8, 2016 yılında ise %12 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye piyasasında içecek, tatlı ve birçok gıda ürününde YYT kullanılmakta 
olup ve bu ürünler, genelde, pancar şekeri kullanılan gıdalara göre daha ucuza 
satılmaktadır. Bu da şeker piyasası açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "neotam" gibi 1 kilogramı 7 bin kilogram beyaz 

36 Sayıştay   



 

 

Tablo: 20 -Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı                                              ( ton ) 

Yılı Türü Miktar 

2012 
Ticari 1.951 

Beyaz şeker eşdeğeri 247.580 

2013 Ticari 2.605 
Beyaz şeker eşdeğeri 289.527 

2014 
Ticari 2.566 

Beyaz şeker eşdeğeri 373.143 

2015 
Ticari 2.528 

Beyaz şeker eşdeğeri 324.118 

2016 
Ticari 2.963 

Beyaz şeker eşdeğeri 3336.227 
Kaynak: TÜİK              

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin “e” 
bendinde; 

“Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine 
şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan 
üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglikoz, likit ya da kurutulmuş 
halde glikoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda 
çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin 
şurubunu,” olarak ifade edilmiş olup şeker pancarı, şeker kamışı ve nişastadan elde 
edilen şeker tanımı içinde sayılmış, şeker ve şeker türevlerinin ikamesi olan şeker 
alternatifi tatlandırıcılar şeker olarak sayılmamıştır. 

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların izlenmesi ve denetimi şeker piyasasına olan 
etkileri ve yasal limitler dahilinde kullanılıp kullanılmaması Şeker Kurumunca 
yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi 
Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ile izlenmektedir. Mevzuat ile yasal 
kullanım limitinin aşılması, şeker yerine YYT kullanılması gibi suiistimallerin önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır. 

Gıda sanayi, ilaç sanayi, ağız ve diş sağlığı ürünleri ve metal sanayi gibi birçok 
alanda kullanılmakta olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de pazar payının artmasıyla, pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerin pazar payı 
olumsuz etkilemektedir. Türkiye’de; 2006 yılında yaklaşık %6 olan YYT pazar payı, 
2015 yılında %11,8, 2016 yılında ise %12 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye piyasasında içecek, tatlı ve birçok gıda ürününde YYT kullanılmakta 
olup ve bu ürünler, genelde, pancar şekeri kullanılan gıdalara göre daha ucuza 
satılmaktadır. Bu da şeker piyasası açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "neotam" gibi 1 kilogramı 7 bin kilogram beyaz 

 

 

şekere eşdeğer "yeni nesil" YYT’lerin gıdalarda kullanımına izin vermesi nedeniyle, 
şeker piyasasına yönelik risklerin daha da arttığı görülmektedir. 

7- Kaçak şekerle mücadele çalışmaları: 
Şeker Kurumu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, TÜBİTAK ve ilgili diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde yürütmekte 
olduğu çalışmalar kapsamında, kaçak şekerin yurda girişini önlemeye çalışmaktadır. 
Kurum, kaçak olduğundan kuşkulanılan şekerlerden Şeker Kurumuna numune 
gönderilmesi halinde, şekerin menşeini tespite dayalı analiz yöntemi ile kaçak olup 
olamadığı saptanmaktadır. Uygulamanın başlatılmasından ve analiz sonuçlarının 
soruşturmayı yürüten kurumlara iletilmesinden sonra, kaçak şeker girişlerinde caydırıcı 
bir etki sağlandığı değerlendirilmektedir. Kurumun menşei analizi yapılmak üzere 
yaptığı çalışmalar incelendiğinde, 2015 yılında 144 firmaya ait toplam 1144 adet 
numunenin menşei analizinin yapıldığı görülmektedir. Bu rakamın 2016 yılında 62 
firma ve 221 adet numune olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Ancak, Şeker Kurumu alınan analiz numunelerini başka kuruluşların 
laboratuvarlarında yaptırmaktadır. Bu durum sonuçların alınmasının gecikmesine sebep 
olmaktadır. Ayrıca Kurum sorumluluğu kendisinde olan bir konuda başka kuruluşların 
laboratuvar sonuçlarına güvenmek zorunda kalmaktadır. Bu sebeple, yeniden yapılanma 
döneminde Şeker Kurumunun numune analizlerini yapabilecek donanıma haiz bir analiz 
laboratuvarına sahip olması gerekli görülmektedir. 

Şeker Kurumunun sorumluluğunda olan kaçak şekerlerin menşei analizlerinin 
yapılmasında zaman kaybının önlenmesi ve daha makul sürede sonuç alınmasını temin 
etmek amacı ile Kurumun, yeniden yapılanması sürecinde bir analiz laboratuvarına 
kavuşturulması önerilir. 

Diğer yandan, Kurumun kaçak şekerin takibi, yakalanması ve kaçakçılığın 
önlenmesi konularında yeterli personele sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Kurumun yeniden yapılanması sırasında bu hususun ele alınması faydalı görülmektedir. 

8- İşletme kayıt belgesi /üretim izinleri ile ilgili görüş bildirilmesi: 
4634 sayılı Şeker Kanunu’na göre, kota temin etmeksizin ya da kota kapsamı 

dışında temin edilen şeker kullanılarak şeker üretimi ile bunların yurt içine 
pazarlanması, idari para cezası gerektiren ve Şeker Kurumunun takibinde olan konular 
olduğundan, bir şeker türünden diğer şeker türünün elde edildiği faaliyetler (kristal 
şekerden küp şeker elde edilmesi vb.) ile şeker paketleme faaliyetleri için üretim izni 
verilmeden önce, 2006 yılından itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
talimatı ile ilgili İl Tarım Müdürlüklerince Şeker Kurumunun görüşü alınmaktadır. Bu 
doğrultuda 2016 yılında toplam 75 adet görüş bildirildiği görülmüştür. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 
Yönetmelik” uyarınca şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet 
gösterecek gıda işletmelerinin İşletme Kayıt Belgesi başvurusunda Şeker Kurumundan 
alacağı uygunluk yazısının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir. Daha önceden sadece Şeker Kurulunun 245/3 sayılı kararı 
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çerçevesinde yürütülmekte olan İşletme Kayıt Uygunluk Belgesi İşlemleri 01.08.2013 
tarih ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bir Şeker 
Türünden Başka bir Şeker Türünün Üretilmesi ve Şekerlerin Ambalajlanması ile 
Pazarlanmasına dair Tebliğ ile birlikte yürütülmeye başlanmıştır.  

F- İzleme ve denetim faaliyetleri  
1- İzleme çalışmaları: 
Şeker Kurulu tarafından kendilerine kota tahsis edilen 7 adet pancar şekeri, 5 adet 

nişasta bazlı şeker üreticisi şirket ve kendilerine kota tahsis edilmeyen 5 adet nişasta 
bazlı şeker üreticisi şirketin aylık üretim, satış ve stok bilgileri hammadde tüketimi ve 
yan/ara ürün üretimi vb. bağlantılı verilerle ilişkilendirilerek, 4634 sayılı Şeker 
Kanunu’nun ilgili mevzuatı çerçevesinde izlenmekte, veriler belirlenen değerlerle 
elektronik ortamda karşılaştırılarak sapmalar tespit edilmekte olup, verilerin çapraz 
teyitleri yapılmaktadır. Şirketlere ait üretim, satış ve stok bilgilerinin EVİS (Elektronik 
Veri İşleme Sistemi) ile elektronik ortamda Şeker Kurumuna gönderilmektedir. 

2- Denetim çalışmaları: 
Şirketlerin kota dışı üretim, kota dışı satış veya başka ürün adıyla satış yapıp 

yapmadıkları ile mevzuata uygun olarak pancar temin edip etmedikleri hususları, 4634 
sayılı Şeker Kanunun ve ilgili mevzuat gereğince; şirketler/firmalar nezdinde Şeker 
Kurumu elemanları tarafından denetimi yapılmaya çalışılmaktadır. 

Şeker Kurumu elemanlarınca, 2016 takvim yılı içerisinde 11 adedi şeker üreticisi 
şirket olmak üzere 41 adet firma veya şirkette inceleme ve denetim işleminin yapıldığı 
görülmüştür. 

2012 ve 2016 yılları arasında kotalı ve kotasız şirket ve firmalarda yapılan 
denetim ve incelemeler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo: 21 -Şirketler ve firmalarda yapılan denetimler                                             

Yıllar Kotalı 
şirketler 

Kotasız 
şirketler Firmalar Toplam 

2012 12 1 25 38 

2013 15 6 75 96 

2014 18 7 185 210 

2015 15 8 94 117 
2016 10 1 30 41 

Toplam 70 23 409 502 
Kaynak: Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu. 

Yukarıdaki tabloda Şeker Kurumu tarafından 2012-2016 yılları arasında yapılan 
inceleme ve denetimler gösterilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 
5 yıllık süre içinde 70 adet kotalı ve 23 adet kotasız olmak üzere toplam 93 şirket, 409 
adet de firma üzerinde 502 adet denetim ve inceleme işleminin gerçekleştirildiği 
görülmüştür. 
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çerçevesinde yürütülmekte olan İşletme Kayıt Uygunluk Belgesi İşlemleri 01.08.2013 
tarih ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bir Şeker 
Türünden Başka bir Şeker Türünün Üretilmesi ve Şekerlerin Ambalajlanması ile 
Pazarlanmasına dair Tebliğ ile birlikte yürütülmeye başlanmıştır.  

F- İzleme ve denetim faaliyetleri  
1- İzleme çalışmaları: 
Şeker Kurulu tarafından kendilerine kota tahsis edilen 7 adet pancar şekeri, 5 adet 

nişasta bazlı şeker üreticisi şirket ve kendilerine kota tahsis edilmeyen 5 adet nişasta 
bazlı şeker üreticisi şirketin aylık üretim, satış ve stok bilgileri hammadde tüketimi ve 
yan/ara ürün üretimi vb. bağlantılı verilerle ilişkilendirilerek, 4634 sayılı Şeker 
Kanunu’nun ilgili mevzuatı çerçevesinde izlenmekte, veriler belirlenen değerlerle 
elektronik ortamda karşılaştırılarak sapmalar tespit edilmekte olup, verilerin çapraz 
teyitleri yapılmaktadır. Şirketlere ait üretim, satış ve stok bilgilerinin EVİS (Elektronik 
Veri İşleme Sistemi) ile elektronik ortamda Şeker Kurumuna gönderilmektedir. 

2- Denetim çalışmaları: 
Şirketlerin kota dışı üretim, kota dışı satış veya başka ürün adıyla satış yapıp 

yapmadıkları ile mevzuata uygun olarak pancar temin edip etmedikleri hususları, 4634 
sayılı Şeker Kanunun ve ilgili mevzuat gereğince; şirketler/firmalar nezdinde Şeker 
Kurumu elemanları tarafından denetimi yapılmaya çalışılmaktadır. 

Şeker Kurumu elemanlarınca, 2016 takvim yılı içerisinde 11 adedi şeker üreticisi 
şirket olmak üzere 41 adet firma veya şirkette inceleme ve denetim işleminin yapıldığı 
görülmüştür. 

2012 ve 2016 yılları arasında kotalı ve kotasız şirket ve firmalarda yapılan 
denetim ve incelemeler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo: 21 -Şirketler ve firmalarda yapılan denetimler                                             

Yıllar Kotalı 
şirketler 

Kotasız 
şirketler Firmalar Toplam 

2012 12 1 25 38 

2013 15 6 75 96 

2014 18 7 185 210 

2015 15 8 94 117 
2016 10 1 30 41 

Toplam 70 23 409 502 
Kaynak: Şeker Kurumu 2016 yılı Faaliyet Raporu. 

Yukarıdaki tabloda Şeker Kurumu tarafından 2012-2016 yılları arasında yapılan 
inceleme ve denetimler gösterilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 
5 yıllık süre içinde 70 adet kotalı ve 23 adet kotasız olmak üzere toplam 93 şirket, 409 
adet de firma üzerinde 502 adet denetim ve inceleme işleminin gerçekleştirildiği 
görülmüştür. 

 

 

3-İzleme ve denetim faaliyetlerinin modernizasyonu: 
Şeker Kurumu tarafından AB’deki uygulamalar da dikkate alınarak kayıt dışı ile 

mücadele kapsamında denetim faaliyetlerinde insan faktörünün asgariye indirilmesi 
planlanmıştır. Bunu sağlamak amacıyla, özellikle sıvı formda şeker üretimi yapan 
şirketlerin satışa esas noktalarına kütlesel debimetreler tesis edilmiştir. Böylece, 
şirketlerin satış miktarlarının anlık olarak ölçülmesi ve raporlanması sağlanabilmiştir. 

 Şeker Kurumu daha kapsamlı izleme ve denetleme yapabilmek için, Şeker 
Kotalarının Düzenlenmesine ilişkin Yönetmelik’te bir değişiklik yapmıştır. Buna göre; 
sıvı şeker üreten fabrikaların üretim ve geri dönüş hatlarına kütlesel debimetre monte 
edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Kurum elemanlarınca yapılan kapsamlı bir çalışma 
sonucunda söz konusu debimetrelerin konulacağı yerler belirlenmiştir. 

2008 yılından 2016 yılı sonuna kadar izlenebilen debimetre sayısı 86’ya 
yükselmiştir. Bunlardan 5 adedinin kristal şekerden sıvı şeker üreten fabrikaların, 37 
adedinin nişasta bazlı şeker üreten fabrikaların ve 44 adedinin ise nişasta bazlı şeker 
üretimi gerçekleştiren fabrikaların üretim ve geri dönüş hatlarında bulunduğu 
anlaşılmıştır. Debimetrelerden temin edilen satış miktarına ilişkin veriler, satış 
miktarlarının kontrolü ve yeni tesis edilecek debimetrelerin projelendirilmesi 
çalışmalarında değerlendirilmek üzere aylık olarak Şeker Kurumu tarafından 
izlenmektedir. 

Montajı gerçekleştirilen debimetrelerden alınan sonuçlar dikkate alınarak, Kurul 
Kararları doğrultusunda ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 
çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür.  

Diğer yandan halen yürütülmekte olan bir çalışma ile fabrikaların üretim hatları 
ve geri dönüşlerinde takılı bulunan debimetrelerin uzaktan izlenmesi ve raporlanması 
çalışmalarının devam ettiği görülmüştür. 

Debimetre uygulamasının sıvı şeker üretimini kontrol ettiğini söylemek mümkün 
değildir. Kontrollerin daha sağlıklı yapılabilmesi için, şirketler tarafından kesilen 
faturalarla debimetre verilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gerekli 
görülmektedir. 

Şeker Kurumunun şirketlerin üretmiş oldukları sıvı şeker üretimini daha sağlıklı 
bir şekilde kontrol edebilmesi için, şirketlerin üretim hatlarına ve dönüşlerine 
yerleştirilen debimetre verileri ile şirketler tarafından kesilen fatura bilgilerinin birlikte 
değerlendirileceği bir sistemin kurulması önerilir. 

4- İdari para cezaları: 
Şeker Kurumunca idari para cezaları, Kurula yanıltıcı bilgi verme veya bilgi 

belge vermememe, kota aşımı, kota temin etmeksizin şeker üretimi ve satışı, C şekerinin 
özel faturalarda sahtecilik yapılarak ihraç edilmeyip yurt içinde satışı, kayıt dışı şeker, 
B kotası şeker satışı gibi nedenlerle verilmektedir. Bu kapsamda; Şeker Kurulu 
tarafından 2016 yılı içinde, idari para cezası kesilmediği görülmüştür. Ancak daha önce 
kesilen ve mahkemesi sonuçlanan tahsilatların yapılmasına devam edilmiştir. Bu 
kapsamda 17 bin TL’nin tahsilatı yapılmıştır. 
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 4634 sayılı Kanun gereği kesilen idari para cezalarının %90’ı genel bütçeye, 
%10’u Şeker Kurumu bütçesine gelir kaydedilmektedir. Kabahatler Kanunu’nun 5560 
sayılı Kanun’la değişik 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında,  genel bütçeye gelir 
kaydedilen idari para cezalarının 6183 sayılı Kanun’a göre takip ve tahsil edilebilmesi 
için, bu cezalara ilişkin idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda, %90’ı genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının kesinleşmeden 
tahsilat ve takibat işlemleri yapılamamaktadır. 

İncelemelerde, Şeker Kurumu tarafından ceza uygulanan şirketlerden için 2016 
yılı içinde 17.044 TL tahsilat yapıldığı görülmüştür. 

G- Sigorta işleri:  
2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E-Cetvelinde bazı ödeneklerin 

kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar çerçevesinde; “Bütçelerin diğer tertiplerinin 
esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta 
edilmemesi esastır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, Şeker Kurumu 2016 yılında 
aktifinde bulunan demirbaş ve binayı sigorta ettirmemiştir. 

H- İşletme sonuçları: 
-Milli Ekonomiye Katkı: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasılaya katkısı 

7.096 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde; üretici şirketlerden Şeker Kurulu 
kararıyla tespit edilen oran uyarınca gelir olarak elde edilen 8.647 bin TL tutarındaki 
katılma payları ve 23 bin TL tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar nedeniyle, alıcı 
fiyatlarıyla yurt içi hâsılaya katkı negatif 1.828 bin TL olmuştur. 

Kurumun 2016 yılı gayri safi milli hasılaya katkısının ayrıntısı (Ek:6) sayılı 
çizelgede gösterilmiştir. 

- Hazine ile ilişkiler: 
Kurum 2016 yılında Hazineye, mükellefiyet kapsamında 196 bin TL, sorumluluk 

kapsamında ise 1.080 TL vergi, resim, harç ödemiştir. 

Kurumun 2016 yılı yükümlü ve sorumlu olduğu vergilerin ayrıntısı (Ek:7) sayılı 
çizelgede gösterilmiştir. 

I- Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
Kurum yatırımları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan yıllık yatırım 

programlarında yer almamaktadır. 
1-Yatırımlar: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı bütçesinde öngörülen yatırım ödenekleri ve 

gerçekleşme, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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yılı içinde 17.044 TL tahsilat yapıldığı görülmüştür. 

G- Sigorta işleri:  
2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E-Cetvelinde bazı ödeneklerin 

kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar çerçevesinde; “Bütçelerin diğer tertiplerinin 
esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta 
edilmemesi esastır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, Şeker Kurumu 2016 yılında 
aktifinde bulunan demirbaş ve binayı sigorta ettirmemiştir. 

H- İşletme sonuçları: 
-Milli Ekonomiye Katkı: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasılaya katkısı 

7.096 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içinde; üretici şirketlerden Şeker Kurulu 
kararıyla tespit edilen oran uyarınca gelir olarak elde edilen 8.647 bin TL tutarındaki 
katılma payları ve 23 bin TL tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar nedeniyle, alıcı 
fiyatlarıyla yurt içi hâsılaya katkı negatif 1.828 bin TL olmuştur. 

Kurumun 2016 yılı gayri safi milli hasılaya katkısının ayrıntısı (Ek:6) sayılı 
çizelgede gösterilmiştir. 

- Hazine ile ilişkiler: 
Kurum 2016 yılında Hazineye, mükellefiyet kapsamında 196 bin TL, sorumluluk 

kapsamında ise 1.080 TL vergi, resim, harç ödemiştir. 

Kurumun 2016 yılı yükümlü ve sorumlu olduğu vergilerin ayrıntısı (Ek:7) sayılı 
çizelgede gösterilmiştir. 

I- Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
Kurum yatırımları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan yıllık yatırım 

programlarında yer almamaktadır. 
1-Yatırımlar: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı bütçesinde öngörülen yatırım ödenekleri ve 

gerçekleşme, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Çizelgede görüldüğü gibi Kurumun 2016 yılı bütçesinde, Gayri maddi hak alım 
gideri için 40 bin TL, Gayrimenkul büyük onarım giderleri için 60 bin TL, EVİS projesi 
için 140 bin TL, Debimetre uzaktan okuma sistemi için 330 bin TL, Menkul mal alımları 
için ise 400 bin TL olmak üzere toplam 970 bin TL ödenek ayrıldığı görülmüş olup, yıl 
içinde söz konusu ödenekten hiçbir harcama yapılmadığı tespit edilmiştir. 

2- Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler: 
Resmî Gazete’nin 31.03.2016 tarih ve 29670 (mükerrer) sayısında yayımlanan 

2016 Yılı Programında; 
a) Kurumu” Sorumlu Kuruluş” olarak ilgilendiren tedbirler: 
Kurumu sorumlu kuruluş olarak ilgilendiren bir tedbir bulunmamaktadır. 
b) Kurumu “İşbirliği Yapılacak Kuruluş” olarak ilgilendiren 

düzenlemeler: 
17 Ekim 2016 tarih ve 29505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12 Ekim 2015 

tarih ve 2015/8190 sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Tedbir 363” de şeker 
piyasasının yeniden yapılandırılacağı belirtilmektedir. 

Sorumlu kuruluş olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iş birliği yapılacak 
kuruluşların ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı ve Şeker Kurumu olarak belirlendiği görülmüştür. Yapılacak işlem ve 
açıklama kısmında ise Şeker Kanunu Tasarısının yasalaştırılacağı ifade edilmektedir.  

Şeker Kurumundan alınan bilgiye göre Şeker Kanunu Tasarısının daha önce 
Başbakanlığa gönderildiği, ancak hükümet değişikliği sebebiyle yenilenmek üzere iade 
edildiği öğrenilmiştir. Yapılan incelemede, söz konusu Kanun Tasarısı üzerinde 
herhangi bir yenileme çalışmasının yapılmadığı tespit edilmiştir. 
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Çizelgede görüldüğü gibi Kurumun 2016 yılı bütçesinde, Gayri maddi hak alım 
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İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan “Tedbir 363” de şeker 
piyasasının yeniden yapılandırılacağı belirtilmektedir. 

Sorumlu kuruluş olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, iş birliği yapılacak 
kuruluşların ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı ve Şeker Kurumu olarak belirlendiği görülmüştür. Yapılacak işlem ve 
açıklama kısmında ise Şeker Kanunu Tasarısının yasalaştırılacağı ifade edilmektedir.  

Şeker Kurumundan alınan bilgiye göre Şeker Kanunu Tasarısının daha önce 
Başbakanlığa gönderildiği, ancak hükümet değişikliği sebebiyle yenilenmek üzere iade 
edildiği öğrenilmiştir. Yapılan incelemede, söz konusu Kanun Tasarısı üzerinde 
herhangi bir yenileme çalışmasının yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BİLANÇO 

 
Şeker Kurumunun 2016 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu, 08.02.2017 tarihi 

itibarıyla onaya hazır olmakla birlikte, Kurumun karar organı niteliğindeki Şeker 
Kurulunun bu tarih itibarıyla tüm üyeliklerinin boş olması nedeniyle, Kurul’a 
sunulamamıştır.  

İncelemeler, yukarıda belirtilen ve 1 sıra No’lu “Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği”ne göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

Kurumun bilançosunu oluşturan kaynak ve varlıkların ayrıntısı aşağıda sırayla 
incelenmiştir. 

- Aktif (Varlıklar): 
Kurumun 2016 yılı Bilançosunu oluşturan hesaplar, geçen yıl gerçekleşmeleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
Tablo: 23 -Aktif (varlıklar) 

 Aktif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar:         
  A-Hazır değerler 7.402 53,8 9.313 60,9 1.911 
  B-Menkul kıymetler      
  C-Ticari alacaklar      
  D-Diğer alacaklar 761 5,5 701 4,6 (60) 
  E-Stoklar 19 0,1 20 0,1 1 
  F-Yıllara yaygın inş.ve ona. mal.      
  G-Gelecek aylara ait gid. ve gel.tah.           
  H-Diğer dönen varlıklar      

                                 Toplam  ( I ) 8.182 59,5 10.034 65,6 1.852 
II - Duran varlıklar:           

     A-Ticari alacaklar      
     B-Diğer alacaklar      
     C-Malî duran varlıklar      
     D-Maddi duran varlıklar 5.473 39,8 5.202 34,0 (271) 

  E-Maddi olmayan duran varlıklar 98 0,7 64 0,4 (33) 
     F-Özel tükenmeye tabi varlıklar        
G  Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah.      
     H-Diğer duran varlıklar           

                                 Toplam  ( II ) 5.571 40,5 5.266 34,4 (305) 
                    Genel toplam  ( I+II ) 13.753 100 15.300 100 1.547 

Nazım hesaplar 578  100   599  100  21 
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I- Dönen varlıklar: 
Kurumun aktif değerlerinin %65,6’sını oluşturan dönen varlıklar, geçen yıla göre 

%23 oranında artış göstererek 10.034 bin TL düzeyine çıkmıştır.  
Dönen varlıkları oluşturan hesaplar aşağıda incelenmiştir.  
A-Hazır değerler: 
Yılsonu bakiyesi 9.313 bin TL olan hazır değerlerin; 4 bin TL’si kasa mevcuduna, 

8.800 bin TL’si bankalardaki mevduata, 509 bin TL’si de günlük ihtiyaçlar için ayrılan 
ve repo hesabında tutulan mevduata aittir. 

Dönem sonu itibarıyla bankalarda muhafaza edilen tutarın, %1’i vadesiz mevduat 
hesabında, %99’u ise vadeli mevduat hesaplarında yer almaktadır. 

B- Diğer alacaklar: 
Yılsonu bakiyesi 701 bin TL olan diğer alacaklar hesabının tamamı katılma 

paylarından oluşan alacaklara aittir.  
Alacakların; 658 bin TL’si pancardan şeker üreten şirketlerden, 42 bin TL’si 

nişastadan şeker üreten şirketlerden alacakları, bin TL’si de idari para cezası tahakkuk 
ettirilen bir şirketten olan alacağı göstermektedir. 

Şeker Kurumu, 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümleri uyarınca, sektörde üretim 
yapan firmalardan; ürettikleri A kotası şekerin fabrika satış fiyatının %0,5’ni geçmemek 
üzere, giderlerini karşılamak için katkı payı almaktadır.  

Şeker üreticisi şirketlerden katkı paylarından alacak olarak hesapta yer alan 701 
bin TL’nin tamamı 2016 yılının ilk ayında tahsil edilmiştir. 

Bin TL tutarındaki alacağın ise idari para cezası tahakkuk ettirilen bir şirketten 
olan alacağa ait olduğu ve para cezasının iptali için ilgili kuruluş tarafından Ankara 4 
İdare Mahkemesine dava açtığı ve davanın reddedildiği ve kararın Danıştay 13. 
Dairesinin 2007/10403 sayılı kararı ile kesinleştiği ve Vergi Dairesine yazılan 
02.03.2016 tarih ve 579 sayılı yazı ile bildirildiği, cezanın vergi dairesi tarafından tahsil 
edilmesi halinde Kurum payının Kurum hesaplarına yatırılması istendiği tespit 
edilmiştir. 

  Alacağın tahsili için ilgili Vergi Dairesi nezdinde girişimler sürdürülmelidir. 
C- Stoklar: 
Dönem sonu bakiyesi 20 bin TL olan stoklar; kırtasiye, bilgisayar sarf 

malzemeleri ve temizlik malzemelerinden oluşmaktadır. 
D- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
E- Diğer dönen varlıklar: 
Bu hesaplar yılsonunda bakiye vermemiştir. 
II- Duran varlıklar: 
A-Ticari alacaklar: 
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I- Dönen varlıklar: 
Kurumun aktif değerlerinin %65,6’sını oluşturan dönen varlıklar, geçen yıla göre 

%23 oranında artış göstererek 10.034 bin TL düzeyine çıkmıştır.  
Dönen varlıkları oluşturan hesaplar aşağıda incelenmiştir.  
A-Hazır değerler: 
Yılsonu bakiyesi 9.313 bin TL olan hazır değerlerin; 4 bin TL’si kasa mevcuduna, 

8.800 bin TL’si bankalardaki mevduata, 509 bin TL’si de günlük ihtiyaçlar için ayrılan 
ve repo hesabında tutulan mevduata aittir. 

Dönem sonu itibarıyla bankalarda muhafaza edilen tutarın, %1’i vadesiz mevduat 
hesabında, %99’u ise vadeli mevduat hesaplarında yer almaktadır. 

B- Diğer alacaklar: 
Yılsonu bakiyesi 701 bin TL olan diğer alacaklar hesabının tamamı katılma 

paylarından oluşan alacaklara aittir.  
Alacakların; 658 bin TL’si pancardan şeker üreten şirketlerden, 42 bin TL’si 

nişastadan şeker üreten şirketlerden alacakları, bin TL’si de idari para cezası tahakkuk 
ettirilen bir şirketten olan alacağı göstermektedir. 

Şeker Kurumu, 4634 sayılı Şeker Kanunu hükümleri uyarınca, sektörde üretim 
yapan firmalardan; ürettikleri A kotası şekerin fabrika satış fiyatının %0,5’ni geçmemek 
üzere, giderlerini karşılamak için katkı payı almaktadır.  

Şeker üreticisi şirketlerden katkı paylarından alacak olarak hesapta yer alan 701 
bin TL’nin tamamı 2016 yılının ilk ayında tahsil edilmiştir. 

Bin TL tutarındaki alacağın ise idari para cezası tahakkuk ettirilen bir şirketten 
olan alacağa ait olduğu ve para cezasının iptali için ilgili kuruluş tarafından Ankara 4 
İdare Mahkemesine dava açtığı ve davanın reddedildiği ve kararın Danıştay 13. 
Dairesinin 2007/10403 sayılı kararı ile kesinleştiği ve Vergi Dairesine yazılan 
02.03.2016 tarih ve 579 sayılı yazı ile bildirildiği, cezanın vergi dairesi tarafından tahsil 
edilmesi halinde Kurum payının Kurum hesaplarına yatırılması istendiği tespit 
edilmiştir. 

  Alacağın tahsili için ilgili Vergi Dairesi nezdinde girişimler sürdürülmelidir. 
C- Stoklar: 
Dönem sonu bakiyesi 20 bin TL olan stoklar; kırtasiye, bilgisayar sarf 

malzemeleri ve temizlik malzemelerinden oluşmaktadır. 
D- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
E- Diğer dönen varlıklar: 
Bu hesaplar yılsonunda bakiye vermemiştir. 
II- Duran varlıklar: 
A-Ticari alacaklar: 

 

 

B-Diğer alacaklar: 
C-Malî duran varlıklar: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 
D- Maddi duran varlıklar: 
Kurumun maddi duran varlıkların geçen yıldan devreden, yıl içinde giren çıkan 

ve izleyen yıla devreden edinme değerleri ile birikmiş amortismanları ve net değerleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo: 24 -Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 
2015'den 

devir                     
Bin TL 

2016 yılı 2017'ye  
devir                 

Bin TL 
Giren                         

Bin TL 
Çıkan              

Bin TL 
Arazi ve arsalar      
Yer altı ve yerüstü düzenleri      
Binalar 5.074   5.074 
Tesis, makine ve cihazlar 1.626   1.626 
Taşıtlar  378   378 
Demirbaşlar 807 102 - 909 
Diğer maddi duran varlıklar      
                         Toplam  (brüt) 7.885 102 - 7.987 
Birikmiş amortismanlar (-) 2.412 (373) - 2.785 
                         Toplam  (net) 5.473 (271) - 5.202 
Yapılmakta olan yatırımlar     
Yatırım avansları     
                     Yatırım toplamı     
                     Genel toplam 5.473 (271) - 5.202 

Kurumun geçen yıldan devreden 7.885 bin TL değerindeki maddi duran 
varlıklarına, yıl içinde 102 bin TL giriş olmuş ve böylece 7.987 bin TL edinme değerine 
sahip maddi duran varlıkların, 2.785 bin TL’si amortismanlarının ayrılması suretiyle itfa 
edildiğinden 2017 yılına 5.202 bin TL net değerinde maddi duran varlık devretmiştir. 

Şeker Kurumunun, Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan ve proje numarası 
alan yatırımı bulunmamaktadır. Yatırım nitelikli harcamanın tümü, işletme bütçesinde 
yer alan ödenekle yapılmaktadır.  

İşletme bütçesine konulan ödenekle yapılan harcama sonucu maddi duran varlık 
hesaplarına giriş olarak görülen 102 bin TL’nin tamamı demirbaş alımlarına ilişkindir. 

Maddi duran varlık birikmiş amortismanlarının geçen yıldan devreden, cari 
dönemde giren çıkan ve izleyen yıla devreden değerleri aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir.  
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  Tablo: 25- Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar  
2015'den 

devir 
Bin TL 

2016 yılı 2017’ye 
 devir 

Bin TL 
Giren  

Bin TL 
Çıkan 

Bin TL 

Arazi      
Yeraltı ve yerüstü     
Binalar 405 101   506 
Tesis, makine ve cihazlar 1.410 124   1.534 
Taşıtlar araç ve gereçleri 82 54   135 
Döşeme ve demirbaşlar 515 94  609 
Diğer maddi duran varlıklar  - -    - 

Toplam 2.412 373  2.785 

Kurum, maddi duran varlıklarına Vergi Usul Kanununda öngörülen ekonomik 
ömürleri dikkate alarak amortisman oranlarını uygulamaktadır.  

Önceki yıldan devreden 2.412 bin TL birikmiş amortismanlara, yıl içinde 373 bin 
TL tutarında giriş olmuş ve 2017 yılına 2.785 bin TL tutarında birikmiş amortisman 
devretmiştir.  

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
Toplam 449 bin TL edinme değerindeki maddi olmayan duran varlıkların 384 bin 

TL’si itfa edilmiş olup, 2016 yılına 65 bin TL değerinde maddi olmayan duran varlık 
devretmiştir. 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H-Diğer duran varlıklar: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 

- Pasif (Kaynaklar): 
Şeker Kurumunun 2016 yılı Bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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  Tablo: 25- Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar  
2015'den 

devir 
Bin TL 

2016 yılı 2017’ye 
 devir 

Bin TL 
Giren  

Bin TL 
Çıkan 

Bin TL 

Arazi      
Yeraltı ve yerüstü     
Binalar 405 101   506 
Tesis, makine ve cihazlar 1.410 124   1.534 
Taşıtlar araç ve gereçleri 82 54   135 
Döşeme ve demirbaşlar 515 94  609 
Diğer maddi duran varlıklar  - -    - 

Toplam 2.412 373  2.785 

Kurum, maddi duran varlıklarına Vergi Usul Kanununda öngörülen ekonomik 
ömürleri dikkate alarak amortisman oranlarını uygulamaktadır.  

Önceki yıldan devreden 2.412 bin TL birikmiş amortismanlara, yıl içinde 373 bin 
TL tutarında giriş olmuş ve 2017 yılına 2.785 bin TL tutarında birikmiş amortisman 
devretmiştir.  

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
Toplam 449 bin TL edinme değerindeki maddi olmayan duran varlıkların 384 bin 

TL’si itfa edilmiş olup, 2016 yılına 65 bin TL değerinde maddi olmayan duran varlık 
devretmiştir. 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H-Diğer duran varlıklar: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 

- Pasif (Kaynaklar): 
Şeker Kurumunun 2016 yılı Bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

gerçekleşmeleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tablo: 26 - Pasif (kaynaklar) 

 Pasif Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
  A - Mali borçlar        
  B - Ticari borçlar        
  C - Diğer borçlar 143 1 84 0,5 (59) 
  D - Alınan avanslar        
  E - Yıllara yay. inş. ve onar. hakedişleri        
  F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 322 2,4 394 2,6 72 
  G - Borç ve gider karşılıkları        
  H - Gelecek aylara ait gel.ve gid. tah.        
  I - Diğer kısa vadeli yabancı kay.        
                Toplam  ( I ) 465 3,4 478 3,1 13 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           
  A - Mali borçlar       
  B - Ticari borçlar       
  C - Diğer borçlar      
  D- Alınan avanslar 
  E - Borç ve gider karşılıkları 
  F - Gelecek yıl. ait gel.ve gid. tah.      
  G- Diğer uzun vadeli yab. kaynaklar       
                 Toplam  ( II )       
                 Toplam  ( I+II ) 465 3,4 478 3,1 13 
III - Öz kaynaklar            
  A - Ödenmiş sermaye         
  B - Sermaye yedekleri         
  C - Kâr yedekleri         
  D - Geçmiş yıllar kârları 10.943 79,6 13.449 87,9 2.506 
  E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (160) (1,2) (160) (1,0) - 
  F - Dönem net kârı veya zararı  2.505 18,2 1.534 10,0 (971) 
                  Toplam  ( III ) 13.288 96,6 14.822 96,9 1.534 
                  Genel Toplam  ( I+II+III ) 13.753 100 15.300 100 1.547 
Nazım hesaplar 578  100   599  100  21 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Kurumun, geçen yıla göre %2,8 oranında artarak 478 bin TL’ye yükselen kısa 

vadeli yabancı kaynaklarının ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aşağıda incelenmiştir: 
A - Mali borçlar: 
B - Ticari borçlar: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 
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C- Diğer borçlar: 
Bu hesapta yer alan 84 bin TL’nin; 79 bin TL’si çeşitli mal ve hizmet alımından 

dolayı muhtelif kişi ve kuruluşlara olan borçlara, 3 bin TL’si alınan depozito ve 
teminatlara, 2 bin TL’si de Kurum hesaplarında biriken avukatlık vekâlet ücretlerine 
aittir. 

D - Alınan avanslar: 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Kurumun sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 394 bin TL olup bunun; 191 bin TL’si ödenecek vergi 
ve fonları, 203 bin TL’si de ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini göstermektedir. 

191 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 
 

173 bin TL’si personel ücretlerinden kesilen gelir ve damga vergisi stopajına, 

13    “      “ tevkif edilen katma değer vergisine, 

 5    “      “ mal ve hizmet alımlarından üçüncü kişilerden kesilen gelir ve 
damga vergisine, 

191  aittir 

203 bin TL tutarındaki sosyal güvenlik kesintilerinin de 122 bin TL’si SGK primi 
ve işsizlik sigortası işveren hissesine, 81 bin TL’si de SGK primi ve işsizlik sigortası 
işçi hissesine aittir. 

G- Borç ve gider karşılıkları: 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
 I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 
III. Öz kaynaklar: 
Hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösteren Şeker Kurumu için belirlenmiş sermaye 

bulunmamaktadır. Dönem sonu itibarıyla 14.822 bin TL tutarındaki öz kaynaklar; 
13.449 bin TL tutarındaki geçmiş yıl kârları ve 1.534 bin TL tutarındaki dönem net 
kârından 161 bin TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının tenziliyle oluşmuştur. 

A-Geçmiş yıllar gelirleri: 
Şeker Kurumunun geçmiş yıllardaki çalışmalarından oluşan gelir fazlalarının 

etkisiyle 2016 yılsonu itibarıyla hesap bakiyesi 13.449 bin TL’ye yükselmiştir. 
B-Dönem net karı: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı faaliyetleri 1.534 bin TL dönem net kârı ile 

kapanmıştır. 
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C- Diğer borçlar: 
Bu hesapta yer alan 84 bin TL’nin; 79 bin TL’si çeşitli mal ve hizmet alımından 

dolayı muhtelif kişi ve kuruluşlara olan borçlara, 3 bin TL’si alınan depozito ve 
teminatlara, 2 bin TL’si de Kurum hesaplarında biriken avukatlık vekâlet ücretlerine 
aittir. 

D - Alınan avanslar: 
E - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Kurumun sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 394 bin TL olup bunun; 191 bin TL’si ödenecek vergi 
ve fonları, 203 bin TL’si de ödenecek sosyal güvenlik kesintilerini göstermektedir. 

191 bin TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 
 

173 bin TL’si personel ücretlerinden kesilen gelir ve damga vergisi stopajına, 

13    “      “ tevkif edilen katma değer vergisine, 

 5    “      “ mal ve hizmet alımlarından üçüncü kişilerden kesilen gelir ve 
damga vergisine, 

191  aittir 

203 bin TL tutarındaki sosyal güvenlik kesintilerinin de 122 bin TL’si SGK primi 
ve işsizlik sigortası işveren hissesine, 81 bin TL’si de SGK primi ve işsizlik sigortası 
işçi hissesine aittir. 

G- Borç ve gider karşılıkları: 
H -Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
 I - Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesaplar bakiye vermemiştir. 
III. Öz kaynaklar: 
Hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösteren Şeker Kurumu için belirlenmiş sermaye 

bulunmamaktadır. Dönem sonu itibarıyla 14.822 bin TL tutarındaki öz kaynaklar; 
13.449 bin TL tutarındaki geçmiş yıl kârları ve 1.534 bin TL tutarındaki dönem net 
kârından 161 bin TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının tenziliyle oluşmuştur. 

A-Geçmiş yıllar gelirleri: 
Şeker Kurumunun geçmiş yıllardaki çalışmalarından oluşan gelir fazlalarının 

etkisiyle 2016 yılsonu itibarıyla hesap bakiyesi 13.449 bin TL’ye yükselmiştir. 
B-Dönem net karı: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı faaliyetleri 1.534 bin TL dönem net kârı ile 

kapanmıştır. 

 

 

VI. GELİR TABLOSU 

 
4634 sayılı Şeker Kanunu’nda belirtildiği üzere Şeker Kurumunun giderlerini, 

sektörde faaliyette bulunan şirketlerin cari pazarlanma yılına ait, yeni kurulan şirketlerin 
ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı 
başındaki fabrika satış fiyatı üzerinde hesaplanan tutarının binde beşini aşmamak üzere, 
Şeker Kurulu tarafından belirlenen oranlar üzerinden tahsil edilecek katılma payları ile 
karşılanması öngörülmüştür. 

Şeker Kurumunun 2016 yılı gelir tablosundan görüleceği üzere; temel gelirini 
teşkil eden Katılım Payı Geliri, 8.647 bin TL olmuş, 1.078 bin TL tutarındaki diğer 
faaliyetlerden olağan ve olağandışı gelir ve kârların ilavesi ve 8.188 bin TL tutarındaki 
faaliyet giderleri ile 3 bin TL tutarındaki olağandışı giderlerin mahsubu sonucu dönem 
sonucu 1.534 bin TL dönem kârı ile kapanmıştır. 

Kurumun 2016 yılı gelir tablosunu oluşturan hesaplar, önceki yıl gerçekleşmeleri 
ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo: 27  -Gelir ve giderler 

Gelir ve giderler  Önceki dönem                         
Bin TL 

Cari dönem                                         
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

A-Brüt satışlar   8.919  8.647 (272) 
   1-Yurt içi satışlar 8.919  8.647  (272) 
   2-Yurt dışı satışlar       
   3-Diğer gelirler       
B-Satış indirimleri ( - )       
   1-Satıştan iadeler ( - )       
   2-Satış ıskontoları ( - )       
   3-Diğer indirimler ( - )       
C-Net satışlar   8.919  8.647 (272) 
D-Satışların maliyeti (-)       
   1-Satılan mamuller maliyeti (-)       
   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)       
   3-Satılan hizmet maliyeti (-)       
   4-Diğer satışların maliyeti (-)       

Brüt satış kârı veya zararı   8.919  8.647 (272) 
E-Faaliyet giderleri ( - )   7.565  8.188 623 
   1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )       
   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - )       
   3-Genel yönetim giderleri ( - ) 7.565  8.188  623 
       Faaliyet kârı veya zararı   1.354  459 (895) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gel. ve kârl.   693  771 78 
   1-İştiraklerden temettü gelirleri       
   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       
   3-Faiz gelirleri 663   747 84 
   4-Komisyon gelirleri       
   5-Konusu kalmayan karşılıklar       
   6-Menkul kıymet satış kârları 22   21 (1) 
   7-Kambiyo kârları       
   8-Reeskont faiz gelirleri       
   9-Enflasyon düzeltmesi kârları       
 10-Diğer olağan gelir ve kârlar 8   3 (5) 
G-Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. (-)       
   1-Komisyon giderleri (-)       
   2-Karşılık giderleri (-)       
   3-Menkul kıymet satış zararları (-)       
   4-Kambiyo zararları (-)       
   5-Reeskont faiz giderleri (-)       
   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)       
   7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)       
H-Finansman giderleri (-)       
   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )       
   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )       

Olağan kâr veya zarar   2.047  1.230 (817) 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   562  307 (255) 
   1-Önceki dönem gelir ve kârları       
   2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 562  307  (255) 
J-Olağandışı gider ve zararlar ( - )   1  3 2 
   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )       
   2-Önceki dönem gider ve zararları ( - )       
   3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 1  3  2 

Dönem kârı veya zararı   2.608  1.534 (1.074) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş. (-)   103    

Dönem net kârı veya zararı   2.505  1.534 (1.074) 
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Tablo: 27  -Gelir ve giderler 

Gelir ve giderler  Önceki dönem                         
Bin TL 

Cari dönem                                         
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

A-Brüt satışlar   8.919  8.647 (272) 
   1-Yurt içi satışlar 8.919  8.647  (272) 
   2-Yurt dışı satışlar       
   3-Diğer gelirler       
B-Satış indirimleri ( - )       
   1-Satıştan iadeler ( - )       
   2-Satış ıskontoları ( - )       
   3-Diğer indirimler ( - )       
C-Net satışlar   8.919  8.647 (272) 
D-Satışların maliyeti (-)       
   1-Satılan mamuller maliyeti (-)       
   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)       
   3-Satılan hizmet maliyeti (-)       
   4-Diğer satışların maliyeti (-)       

Brüt satış kârı veya zararı   8.919  8.647 (272) 
E-Faaliyet giderleri ( - )   7.565  8.188 623 
   1-Araştırma ve geliştirme giderleri ( - )       
   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ( - )       
   3-Genel yönetim giderleri ( - ) 7.565  8.188  623 
       Faaliyet kârı veya zararı   1.354  459 (895) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gel. ve kârl.   693  771 78 
   1-İştiraklerden temettü gelirleri       
   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       
   3-Faiz gelirleri 663   747 84 
   4-Komisyon gelirleri       
   5-Konusu kalmayan karşılıklar       
   6-Menkul kıymet satış kârları 22   21 (1) 
   7-Kambiyo kârları       
   8-Reeskont faiz gelirleri       
   9-Enflasyon düzeltmesi kârları       
 10-Diğer olağan gelir ve kârlar 8   3 (5) 
G-Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. (-)       
   1-Komisyon giderleri (-)       
   2-Karşılık giderleri (-)       
   3-Menkul kıymet satış zararları (-)       
   4-Kambiyo zararları (-)       
   5-Reeskont faiz giderleri (-)       
   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)       
   7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)       
H-Finansman giderleri (-)       
   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri ( - )       
   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri ( - )       

Olağan kâr veya zarar   2.047  1.230 (817) 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   562  307 (255) 
   1-Önceki dönem gelir ve kârları       
   2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 562  307  (255) 
J-Olağandışı gider ve zararlar ( - )   1  3 2 
   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları ( - )       
   2-Önceki dönem gider ve zararları ( - )       
   3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar ( - ) 1  3  2 

Dönem kârı veya zararı   2.608  1.534 (1.074) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş. (-)   103    

Dönem net kârı veya zararı   2.505  1.534 (1.074) 

 

 
 

A- Brüt satışlar: 
Şeker Kurumunun esas gelirlerini oluşturan katılma payları, 4634 sayılı Şeker 

Kanunu’nun  “Kurulun görev ve yetkileri ile denetimi” başlıklı 9 uncu maddesinde yer 
alan, “Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri 
ile benzeri idarî giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama 
yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker 
miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak 
tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirler, bu konuda karar alır ve 
uygular.” hükmü çerçevesinde Şeker Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Şeker Kurulu, Kurum giderlerini dikkate alarak oranı her yıl yeniden tespit 
etmekte ve şirketlere bildirmektedir. Şeker Kurulu katılma payını; 2016 yılında 
18.12.2015 tarih ve 343/4 sayılı kararı ile ilk 8 ay için %0,13 (onbinde onüç) ve 
22.07.2016 tarih ve 359/1 sayılı kararı sonraki 4 ay için %0,12 (onbinde oniki) olarak 
belirlemiştir. 

2016 yılında Şeker Kurulu tarafından belirlenen oran üzerinden hesaplanmak 
suretiyle, bir önceki yıla göre %3 oranında azalış ile 8.647 bin TL katılım payı elde 
edilmiştir. 

-Faaliyet giderleri: 
2015 yılına göre %8,2 oranında artarak 8.188 bin TL olarak gerçekleşen faaliyet 

giderlerinin 5.548 bin TL’si personel giderleri ve Kurul üyeleri aylıklarından, 1.813 bin 
TL’si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerden, 21 bin TL’si vergi, resim ve harç 
giderlerinden, 407 bin TL’si dönem amortisman giderlerinden ve 399 bin TL’si ise 
çeşitli giderlerden oluşmuştur. 

Dönem sonunda 1.813 bin TL olarak gerçekleşen dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler hesabında yer alan tutarın; 86 bin TL’si elektrik, su, gaz ve akaryakıt, 157 bin 
TL’si bakım onarım, 21 bin TL’si haberleşme, 109 bin TL’si danışmanlık (avukatlık) 
hizmetleri, 1.275 bin TL’si temizlik, yemek, kiralık vasıta, özel güvenlik, 165 bin TL’si 
de bilgisayar yazılımı, numune analiz giderleri ile benzeri mal ve hizmet giderlerine 
aittir. 

Kurum’un 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yaptığı ödemeler 
incelendiğinde; 

Yurtiçi harcırahlara ilişkin olarak; 
-Denetim kapsamında yapılan görevlendirmelerde, artırımlı hesaplanan harcırah 

tutarları üzerinden Gelir Vergisi hesaplandığı, 
-Uzman yardımcılarının tez jürileri ile yeterlik sınavında görevlendirilen öğretim 

üyelerine ödenen ücret üzerinden Gelir Vergisi tevkifatı yapılmadığı, 
Yurtdışı harcırahlara ilişkin olarak; 
-Konaklama bedelinin, ilgililerin gündeliklerinin %40’ını aşan kısmının 

tamamının ödendiği, 
Tespit edilmiştir. 
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 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ek Madde 2’ye göre; düzenleyici ve denetleyici 
kurum personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya 
soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına 
yurt içi geçici görevlendirmelerinde 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 

33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre; Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate 
alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya 
soruşturma görevi ile gönderilen personelden, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve 
inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan 
gündelik miktarının 1,3 katı, gündelik olarak ödenir. 

2016 yılı harcırah beyannamelerinin incelenmesinde;  
2016 yılı için tespit edilen gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutar ile 

Kurum personeline görev merkezi dışındaki görevlendirilmeleri dolayısıyla artırımlı 
olarak ödenen tutar arasındaki fark Gelir Vergisine tabi tutulmaktadır.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; 
Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından yapılan harcırah veya yolluk ödemeleri 
Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 

Ayrıca, Kurumda uzman yardımcı olarak görev yapmakta olan personel 
tarafından hazırlanan tezlerinin değerlendirilmesi için görevlendirilen öğretim üyelerine 
ödenen ücret için Gelir Vergisi tevkifatı yapılmamaktadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde “Ücretin tarifi” 
yapılmıştır. Buna göre; “Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara 
hizmet karşılığı verilen para” olup, ücretin, gider karşılığı veya başka adlar altında 
ödenmiş olmasının, onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Buna göre, uzman 
yardımcıları tarafından hazırlanan tezlerin değerlendirilmesi için görevlendirilen 
öğretim üyelerine yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu açısından ücret mahiyetinde 
olup, Kanun’un 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamına da 
girmemektedir.  

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü 
maddesine göre; Kamu idareleri, ücret sayılan ödemeleri nakden veya hesaben 
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya 
mecburdurlar.  

Bunlarla birlikte, 10.01.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/8363 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yurtdışı gündeliklerine ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır. Karar’ın 4 üncü maddesinde; “Türkiye'den yurtdışına geçici görevle 
gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, 
yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, 
faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı 
olarak hesaplanan gündeliklerinin %40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, 
%40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70'i ayrıca ödenir.” Hükmü yer 
almaktadır. 

Kurumun yurtdışı harcırah ödemelerine ilişkin uygulamalarında; mezkûr Kararın 
5 inci maddesinde düzenlenen “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli 
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 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ek Madde 2’ye göre; düzenleyici ve denetleyici 
kurum personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya 
soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına 
yurt içi geçici görevlendirmelerinde 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır. 

33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre; Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate 
alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya 
soruşturma görevi ile gönderilen personelden, Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve 
inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan 
gündelik miktarının 1,3 katı, gündelik olarak ödenir. 

2016 yılı harcırah beyannamelerinin incelenmesinde;  
2016 yılı için tespit edilen gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutar ile 

Kurum personeline görev merkezi dışındaki görevlendirilmeleri dolayısıyla artırımlı 
olarak ödenen tutar arasındaki fark Gelir Vergisine tabi tutulmaktadır.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; 
Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından yapılan harcırah veya yolluk ödemeleri 
Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 

Ayrıca, Kurumda uzman yardımcı olarak görev yapmakta olan personel 
tarafından hazırlanan tezlerinin değerlendirilmesi için görevlendirilen öğretim üyelerine 
ödenen ücret için Gelir Vergisi tevkifatı yapılmamaktadır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesinde “Ücretin tarifi” 
yapılmıştır. Buna göre; “Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara 
hizmet karşılığı verilen para” olup, ücretin, gider karşılığı veya başka adlar altında 
ödenmiş olmasının, onun mahiyetini değiştirmeyeceği belirtilmiştir. Buna göre, uzman 
yardımcıları tarafından hazırlanan tezlerin değerlendirilmesi için görevlendirilen 
öğretim üyelerine yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanunu açısından ücret mahiyetinde 
olup, Kanun’un 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamına da 
girmemektedir.  

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü 
maddesine göre; Kamu idareleri, ücret sayılan ödemeleri nakden veya hesaben 
yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya 
mecburdurlar.  

Bunlarla birlikte, 10.01.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/8363 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yurtdışı gündeliklerine ilişkin düzenlemeler yer 
almaktadır. Karar’ın 4 üncü maddesinde; “Türkiye'den yurtdışına geçici görevle 
gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, 
yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, 
faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı 
olarak hesaplanan gündeliklerinin %40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, 
%40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece %70'i ayrıca ödenir.” Hükmü yer 
almaktadır. 

Kurumun yurtdışı harcırah ödemelerine ilişkin uygulamalarında; mezkûr Kararın 
5 inci maddesinde düzenlenen “Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli 

 

 
 

cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği 
ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve 
belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince; 

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür 
düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin, 

b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına 
katılan ilgili kurum personelinin, 

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak 
şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin, 

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin %40'ını aşan kısmının tamamı 
ödenebilir.”  

hükmü dikkate alınmak suretiyle, konaklama bedelinin, ilgilinin gündeliklerinin 
%40'ını aşan kısmının tamamı ödenmektedir. 

Ancak, Kurum tarafından dikkate alınan Kararın 5 inci maddesinin, Merkezi 
yönetim kapsamındaki idareleri kapsadığı ve Şeker Kurumunun 5018 sayılı Kanun’da 
belirtilen merkezi yönetim kapsamında olmadığı açıktır. 

Kurum personeline ödenen harcırahlar ile ilgili olarak; 
-2016 yılı için tespit edilen gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutar ile 

Kurum personeline görev merkezi dışındaki görevlendirilmeleri dolayısıyla artırımlı 
olarak ödenen tutar arasındaki farkın Gelir Vergisine tabi tutulmaması, 

-Kurumda uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel tarafından 
hazırlanan tezlerin değerlendirilmesi için görevlendirilen öğretim üyelerine ödenen 
ücretin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat suretiyle 
vergilendirilmesi,  

-Kurum tarafından yurtdışına geçici görevle gönderilip, yurtdışında yatacak yer 
temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, seyahat ve ikamet süresinin 
ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı 
olarak hesaplanan gündeliklerinin %40'ını aşması halinde, aşan kısmın sadece %70'inin 
ayrıca ödenmesi, 

önerilir. 
- Faaliyet kârı veya zararı: 
Şeker Kurumunun 8.647 bin TL tutarındaki katılım payı gelirlerinden 8.188 bin 

TL tutarındaki faaliyet giderlerinin mahsubu sonucunda 459 bin TL faaliyet kârı 
oluşmuştur.  

Katılım payı gelirlerindeki azalmayla beraber faaliyet giderlerindeki artış 
sonucunda; Faaliyet kârı geçen yıla göre %66,1 oranında azalmıştır.  

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Kurumun esas faaliyetleri dışında diğer faaliyetlerden elde ettiği olağan gelir ve 

kârlar toplamı, önceki döneme göre %11,3 artarak 771 bin TL tutarında gerçekleşmiş 
olup, 748 bin TL’si mevduat faizi gelirlerinden, 20 bin TL’si repo gelirlerinden, 3 bin 

53Sayıştay   



 

 
 

TL’si kuruş farkları ile personelden ve üçüncü kişilerden tahsil edilen fazla ödemelerin 
gelir kaydından oluşmaktadır. 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-): 
Bu hesap grubu çalışmamıştır. 
H - Finansman giderleri   
Kurumun yabancı kaynak kullanımı olmadığından finansman gideri 

bulunmamaktadır. 
Olağan kâr veya zarar: 
Kurumun diğer faaliyetlerinden olağan gider ve zararı ile finansman gideri 

bulunmadığından 459 bin TL tutarındaki faaliyet kârına, 771 bin TL tutarındaki diğer 
faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi ile 1.230 bin TL olağan kâr oluşmuştur. 

I- Olağandışı gelir ve kârlar: 
Olağandışı gelir olarak gerçekleşen 307 bin TL’nin; 237 bin TL’si 4634 sayılı 

Şeker Kanunu hükümlerine aykırı işlemleri saptanan şirketlere uygulanan idari para 
cezalarından Şeker Kurumu payına düşen tutara, 25 bin TL’si Şeker Kurumu 
personelinin iş göremezlik ödeneği tahsilatına, 45 bin TL’si de analiz ücreti vb. gelirleri 
göstermektedir. 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-): 
Bu hesapta görülen 3 bin TL’nin tamamı geçmiş yıllarda fazladan yatırılan analiz 

ücretinin ilgili kuruluşa iadesinden ileri geldiği görülmektedir. 
- Dönem kârı:  
Şeker Kurumunun 2016 yılında gerçekleşen dönemi kârı geçen yıla göre %42,9 

oranında azalış ile 1.534 bin TL olmuştur. Dönem kârının azalması, katılım payı 
gelirlerindeki azalmayla beraber faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-): 
Şeker Kurumu, Kurumlar Vergisi mükellefi olmadığından, dönem kârı için vergi 

ve diğer yasal yükümlülük karşılığı ayırmamaktadır. 
2015 yılı Denetim Raporunda; faiz gelirlerinin net değerlerinin muhasebe 

kayıtlarında izlenmesi gerektiği belirtilmişti. 2016 yılında elde edilen faiz gelirlerinin 
net değerleri ile kayıtlarda izlendiği görülmüştür.  

- Dönem net kârı: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı dönem net karı, bir önceki yıla göre %42,9 oranında 

azalış göstererek 1.534 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Sonuç:  
Şeker Kurumunun 2016 yılı bilançosu ve 1.534.041,65 Türk Lirası dönem gelir 

fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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TL’si kuruş farkları ile personelden ve üçüncü kişilerden tahsil edilen fazla ödemelerin 
gelir kaydından oluşmaktadır. 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-): 
Bu hesap grubu çalışmamıştır. 
H - Finansman giderleri   
Kurumun yabancı kaynak kullanımı olmadığından finansman gideri 

bulunmamaktadır. 
Olağan kâr veya zarar: 
Kurumun diğer faaliyetlerinden olağan gider ve zararı ile finansman gideri 

bulunmadığından 459 bin TL tutarındaki faaliyet kârına, 771 bin TL tutarındaki diğer 
faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi ile 1.230 bin TL olağan kâr oluşmuştur. 

I- Olağandışı gelir ve kârlar: 
Olağandışı gelir olarak gerçekleşen 307 bin TL’nin; 237 bin TL’si 4634 sayılı 

Şeker Kanunu hükümlerine aykırı işlemleri saptanan şirketlere uygulanan idari para 
cezalarından Şeker Kurumu payına düşen tutara, 25 bin TL’si Şeker Kurumu 
personelinin iş göremezlik ödeneği tahsilatına, 45 bin TL’si de analiz ücreti vb. gelirleri 
göstermektedir. 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-): 
Bu hesapta görülen 3 bin TL’nin tamamı geçmiş yıllarda fazladan yatırılan analiz 

ücretinin ilgili kuruluşa iadesinden ileri geldiği görülmektedir. 
- Dönem kârı:  
Şeker Kurumunun 2016 yılında gerçekleşen dönemi kârı geçen yıla göre %42,9 

oranında azalış ile 1.534 bin TL olmuştur. Dönem kârının azalması, katılım payı 
gelirlerindeki azalmayla beraber faaliyet giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-): 
Şeker Kurumu, Kurumlar Vergisi mükellefi olmadığından, dönem kârı için vergi 

ve diğer yasal yükümlülük karşılığı ayırmamaktadır. 
2015 yılı Denetim Raporunda; faiz gelirlerinin net değerlerinin muhasebe 

kayıtlarında izlenmesi gerektiği belirtilmişti. 2016 yılında elde edilen faiz gelirlerinin 
net değerleri ile kayıtlarda izlendiği görülmüştür.  

- Dönem net kârı: 
Şeker Kurumunun 2016 yılı dönem net karı, bir önceki yıla göre %42,9 oranında 

azalış göstererek 1.534 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Sonuç:  
Şeker Kurumunun 2016 yılı bilançosu ve 1.534.041,65 Türk Lirası dönem gelir 

fazlası ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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Personelin servislere dağılımı                                                                                        
                                                                                                                             (Ek: 1) 

İş yerleri 
2015 2016 

Program 
sayı 

Yılsonu 
kişi 

Program 
sayı 

Yılsonu 
kişi 

Genel Sekreterlik  2  2 

Planlama ve Değerlendirme Grup Başkanlığı  11  13 

İzleme ve Denetleme Grup Başkanlığı  18  17 

Sektörel Araştırmalar Grup Başkanlığı  7  9 

Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı  12  11 

Hukuk Müşavirliği  1  1 

                        Toplam  51  53 
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Personelin servislere dağılımı                                                                                        
                                                                                                                             (Ek: 1) 

İş yerleri 
2015 2016 

Program 
sayı 

Yılsonu 
kişi 

Program 
sayı 

Yılsonu 
kişi 

Genel Sekreterlik  2  2 

Planlama ve Değerlendirme Grup Başkanlığı  11  13 

İzleme ve Denetleme Grup Başkanlığı  18  17 

Sektörel Araştırmalar Grup Başkanlığı  7  9 

Personel, İdari ve Mali İşler Grup Başkanlığı  12  11 

Hukuk Müşavirliği  1  1 

                        Toplam  51  53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Personel hareketlerini gösterir çizelgeler 
                                                                                                                                     (Ek: 2) 

Giriş ve çıkış 
2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Yılbaşı mevcudu 52 51 

Yıl içinde giren 2 4 

Yıl içinde çıkan (-) 3 2 

Yılsonu mevcudu 51 53 

   

Giriş 
2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Açıktan tayin 1 4 

Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması - - 

Naklen tayin - - 

Askerlik dönüşü - - 

Göreve iade - - 

                                                               Toplam 1 4 
 
   

Çıkış 
2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Emeklilik 1 - 

Askere alınma - 1 

Ölüm - - 

Kendi isteği ile ayrılma 2 2 

İşten çıkarma - - 

Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması - - 

Memur veya sözleşmeli statüye geçme - - 

Başkaca nedenler - - 

                                                              Toplam 3 3 
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                                               Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                             (Ek: 3) 

Varlık türleri Kod Dönen 
 Bin TL 

Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1- Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
   Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1 4   4 
    Bankalardaki nakit 2 9.309   9.309 
    Diğer 4      

Hazır değerler toplamı 5 9.313     
     Kasa ve bankalar toplamı 6   9.313 

     Menkul kıymetler:      
    Diğer 9    

     Menkul kıymetler toplamı 10    
  Alacaklar:      
     Ticari alacaklar:      
     Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12    
     Resmî dairelerden 13    
     Diğer 17    

Ticari alacaklar toplamı 18    
   Diğer alacaklar:      
       Hazineden 19    
       Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20    
       Resmî dairelerden 21    
       Diğer 25 701  701 
                                  Diğer alacaklar toplamı 26   701 
                                  Alacaklar toplamı 27   701 
   Stoklar:      
      İlk madde ve malzeme 28    
      Yarı mamuller 29    
      Mamuller 30    
      Ticari mallar 31    
      Diğer  32 20  20 

Stoklar toplamı 33   20 
      Diğer paraya çevrilebilir değerler 34    
      Kısa sürede paraya çevr. değ. toplamı 35 721     

Hazır ve paraya çev. değ. toplamı (1) 36 10.034 0 10.034 
2-Bağlı değerler:      
     İştirakler 37    
     Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38    
     Maddi duran varlıklar       
         Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   7.987 7.987 
         Birikmiş amortismanlar (-) 40   2.785 2.785 
     Maddi duran varlıklar (net) 41   5.202 5.202 
     Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   64 64 
     Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43      
     Diğer bağlı değerler 44    

Bağlı değerler toplamı (2) 45   5.266 5.266 
Varlıklar toplamı (1+2) 46 10.034 5.266 15.300 
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                                               Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                             (Ek: 3) 

Varlık türleri Kod Dönen 
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Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 
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     Resmî dairelerden 13    
     Diğer 17    

Ticari alacaklar toplamı 18    
   Diğer alacaklar:      
       Hazineden 19    
       Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20    
       Resmî dairelerden 21    
       Diğer 25 701  701 
                                  Diğer alacaklar toplamı 26   701 
                                  Alacaklar toplamı 27   701 
   Stoklar:      
      İlk madde ve malzeme 28    
      Yarı mamuller 29    
      Mamuller 30    
      Ticari mallar 31    
      Diğer  32 20  20 

Stoklar toplamı 33   20 
      Diğer paraya çevrilebilir değerler 34    
      Kısa sürede paraya çevr. değ. toplamı 35 721     

Hazır ve paraya çev. değ. toplamı (1) 36 10.034 0 10.034 
2-Bağlı değerler:      
     İştirakler 37    
     Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38    
     Maddi duran varlıklar       
         Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   7.987 7.987 
         Birikmiş amortismanlar (-) 40   2.785 2.785 
     Maddi duran varlıklar (net) 41   5.202 5.202 
     Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   64 64 
     Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43      
     Diğer bağlı değerler 44    

Bağlı değerler toplamı (2) 45   5.266 5.266 
Varlıklar toplamı (1+2) 46 10.034 5.266 15.300 
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Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
                             (Ek: 4) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli 
Bin TL 

Uzun süreli 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1- Yabancı kaynaklar:         
     Mevduat:         
        Diğer mevduat 2       

Mevduat toplamı 3       
     Mali borçlar:        
        Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
        Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
        Diğer 9       

Mali borçlar toplamı 10       
      Ticari borçlar:        
        Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
        Resmî dairelere 12       
        Diğer 16       

Ticari borçlar toplamı 17       
      Diğer borçlar:        
        Kamu iktisadi teşebbüslerine 18       
        Resmî dairelere 19       
        Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20       
        Diğer 24 84   84 

Diğer borçlar toplamı 25 84 - 84 
      Diğer yabancı kaynaklar:     
        İç sigorta fonları 26    
        Kıdem tazminatı karşılıkları 27    
        Dönem karından ödenecek vergi ve yas.yük. 30    
        Ödenecek diğer vergiler 31 394  394 
        Diğer 32    

               Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 394  394 
        Negatif konsolidasyon şerefiyesi  34    

            Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 478  478 
2-Öz kaynaklar:      
     Sermaye 36    
     Ödenmemiş sermaye (-) 37    
     Ödenmiş sermaye 38    
     Sermaye yedekleri 42    
     Kar yedekleri 43    
     Geçmiş yıllar karları 44   13.449 13.449 
     Geçmiş yıllar zararları (-) 45   (161) (161) 
     Dönem karının öz kaynaklarda kalacak kısmı (+) 46   1.534 1.534 
     Dönem zararı (-) 47    

Öz kaynaklar toplamı 48   14.822 14.822 
    Kaynaklar toplamı (1+2) 52 478 14.822 15.300 
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                                                             Şeker Kurumu  
                                          31.12.2016 tarihli nakit akış tablosu                            (Ek: 5) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Önceki dönem                    
TL 

Cari dönem                   
TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 4.881.263 7.402.463 
B- Dönem içi nakit girişleri  10.028.882 9.786.555 
    1- Satışlardan elde edilen nakit     
        a) Net satışlar    
        b) Ticari alacaklardaki azalışlar    
        c) Ticari alacaklardaki artışlar (-)    
    2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 9.460.257 9.478.462 
    3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 562.301 306.793 
    4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit    
        (Alımlarla ilgili olmayan)    
        a) Menkul kıymet ihraçlarından    
        b) Alınan krediler    
        c) Diğer artışlar    
    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 6.324 1.300 
C- Dönem içi nakit çıkışları 7.507.681 7.875.806 
    1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları 6.374 820 
        a) Satışların maliyeti    
        b) Stoklardaki artışlar    
        c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar    
        d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)    
        e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler (-)    
        f) Stoklardaki azalışlar (-) 6.374 820 
    2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları 6.683.146 7.446.152 
       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    
       b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri    
       c) Genel yönetim giderleri 7.155.275 7.853.018 
       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 472.129 406.866 
    3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 14.131 1 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar - 1 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer  gid. ve zar. (-) 14.131 - 
    4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları    
    5- Olağan dışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 620 3.035 
       a) Olağan dışı gider ve zararlar 620 3.035 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zar. (-)    
    6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 465.568 102.291 
    7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)    
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri    
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri    
       c) Diğer ödemeler    
   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 301.907 322.283 
  10- Ödenen temettüler     
  11- Diğer nakit çıkışları 35.936 1.224 
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 7.402.464 9.313.213 
E- Nakit artış veya azalış (B-C) 2.521.201 1.910.749 
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       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer  gid. ve zar. (-) 14.131 - 
    4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları    
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Kuruluşun gayrisafi milli hâsıla (GSMH)'ya katkısı 
(Gelir yoluyla) 

   (Ek:6) 
Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra No   Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 5.789 
Verilen faizler (yurt içi) 2   
Verilen bina ve arazi kiraları  3   
Karşılık giderleri 4   
Mevzuat gereğince katılma payları 5 21 
Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7   
İç sigorta fonu gideri 8   
Amortisman ve tükenme payları 9 407 
Dış aleme ödenen giderler 10   
Diğer pozitif etkiler 11 399 
Dönem karı 12 1.534 

Toplam (A) 13 8.150 
B-Negatif etkiler (-)     
Alınan faizler (yurt içi) 14 747 
Alınan bina ve arazi kiraları  15   
Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16   
Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 307 
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18   
İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19   
Dış alemden sağlanan gelirler 20   
Diğer negatif etkiler 21   
Dönem zararı 22   

Toplam (B) 23 1.054 
                               Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      

                      hasıla (GSYİH)ya katkı (A-B) 24 7.096 
Sübvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 8.647 
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 23 
                                            Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      

                         hâsıla (GSYİH)ya katkı            30 (1.528) 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32   
                                             Alıcı fiyatlarıyla milli hâsıla 
                                            (GSMH)ya katkı 33 (1.528) 
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Vergiler 
 (Ek:7) 

  Sıra  
Önceki 
yıldan Tahakkuk Ödenen Yılsonu 

Vergi Türleri (Konsolide) devir kalıntısı 
  No Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi           
    resim, harç ve fonlar          
 1-Gelirden Alınan 
   -Gelir vergisi    173  173   
   -Kurumlar vergisi 1       
   -Fonlar 2       

Toplam (1) 3  173 173  
 2-Servetten alınan          
   -Motorlu Taşıtlar Vergisi 4   4 4  
   -Emlak Vergisi 5   16 16   
   -Diğer 6         

Toplam (2) 7  20 20  
 3-Mal ve hizmetten alınan        
    ( Dolaylı vergiler )         
   -K D V 8       
   -Özel tüketim vergisi 9       
   -Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10       
   -Damga vergisi 11   2 2  
   -Dış ticarette ödenen vergiler 12       
   -Harçlar 13   1 1  
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14       
   -Özel iletişim vergisi 15       
   -Diğer 18       

Toplam (3)    3 3  
Toplam (A)    196 196  

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi           
     resim harç ve fonlar           
   -Personelden stope edilen gelir ve 
damga           
     vergisi 21 154 912 893 173 
  -Yüklenici ve üreticiden stope edilen 

gelir kurumlar ve damga vergileri ile 
menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarından stope edilen gelir vergisi ve 
damga verg.  22 1 22 22 1 

   -Tevkif edilen KDV 23 12 166 165 13 
   -Diğerleri 25        

 Toplam (B) 26 167 1.100 1.080 187 
                         Toplam (A+B) 27 167 1.296 1.276 187 

 

 

Sayıştay   
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Vergiler 
 (Ek:7) 

  Sıra  
Önceki 
yıldan Tahakkuk Ödenen Yılsonu 

Vergi Türleri (Konsolide) devir kalıntısı 
  No Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi           
    resim, harç ve fonlar          
 1-Gelirden Alınan 
   -Gelir vergisi    173  173   
   -Kurumlar vergisi 1       
   -Fonlar 2       

Toplam (1) 3  173 173  
 2-Servetten alınan          
   -Motorlu Taşıtlar Vergisi 4   4 4  
   -Emlak Vergisi 5   16 16   
   -Diğer 6         

Toplam (2) 7  20 20  
 3-Mal ve hizmetten alınan        
    ( Dolaylı vergiler )         
   -K D V 8       
   -Özel tüketim vergisi 9       
   -Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10       
   -Damga vergisi 11   2 2  
   -Dış ticarette ödenen vergiler 12       
   -Harçlar 13   1 1  
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14       
   -Özel iletişim vergisi 15       
   -Diğer 18       

Toplam (3)    3 3  
Toplam (A)    196 196  

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi           
     resim harç ve fonlar           
   -Personelden stope edilen gelir ve 
damga           
     vergisi 21 154 912 893 173 
  -Yüklenici ve üreticiden stope edilen 

gelir kurumlar ve damga vergileri ile 
menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarından stope edilen gelir vergisi ve 
damga verg.  22 1 22 22 1 

   -Tevkif edilen KDV 23 12 166 165 13 
   -Diğerleri 25        

 Toplam (B) 26 167 1.100 1.080 187 
                         Toplam (A+B) 27 167 1.296 1.276 187 
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                     T. Şeker Kurumu  
                                                           2016 yılı Bilançosu                                              (Ek:8/a) 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar       
 A-Hazır değerler   7.402.463,48  9.313.212,94 
  1-Kasa 7.402.463,48   9.313.212,94  
  2-Alınan çekler       
  3-Bankalar       
  4-Verilen çekler ve öde. emirleri (-)       
  5-Diğer hazır değerler       
 B-Menkul kıymetler      
  1-Hisse senetleri      
  2-Özel kesim tah, sen, ve bonoları.      
  3-Kamu kesim tah., sen. ve bonoları      
  4-Diğer menkul kıymetler      
  5-Menkul kıymetler değ. düşk  karş. (-)      
 C-Ticari alacaklar      
  1-Alıcılar      
  2-Alacak senetleri       
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)       
  4-Kazanılmamış fins. kir. faiz gel. (-)       
  5-Verilen depozito ve teminatlar       
  6-Diğer ticari alacaklar       
  7-Şüpheli ticari alacaklar       
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)       
D-Diğer Alacaklar   760.784,70  700.573,68 
  1- Katılım paylarından alacaklar 759.772,43                                     699.561,41  
  2-İştiraklerden alacaklar       
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar       
  4-Personelden alacaklar       
  5-Diğer çeşitli alacaklar 1.012,27   1.012,27  
  6-Diğer alacak sen. ve reeskontu (-)       
  7-Şüpheli diğer alacaklar       
  8-Şüpheli diğer alacaklar karş. (-)       
 E-Stoklar   19.140,31  19.960,33 
  1-İlk madde ve malzeme       
  2-Yarı mamuller        
  3-Mamuller       
  4-Ticari mallar       
  5-Diğer stoklar  19.140,31   19.960,33  
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)        
  7-Verilen sipariş avansları       
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.      
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.      
  2-Yıllara yaygın inş. enfl. düz. hesabı      
  3-Taşeronlara verilen avanslar      
G-Gelecek aylara ait gid. ve gel. tah.      
  1-Gelecek aylara ait giderler      
  2-Gelir tahakkukları      
 H-Diğer dönen varlıklar      
  1-Devreden KDV      
  2-İndirilecek KDV      
  3-Diğer KDV       
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
  5-İş avansları       
  6-Personel avansları       
  7-Sayım ve tesellüm noksanları       
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar       
 10-Diğer çeşitli dönen varl. karş. (-)       

    Dönen varlıklar toplamı   8.182.388,49  10.033.746,95 

  

Sayıştay   
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T. Şeker Kurumu 
                                                        2016 yılı Bilançosu                                       (Ek:8/b) 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
 A-Ticari alacaklar     
  1-Alıcılar     
  2-Alacak senetleri      
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)     
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar     
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)     
  7-Şüpheli alacaklar karşılığı  (-)     
 B-Diğer alacaklar     
  1-Ortaklardan alacaklar     
  2-İştiraklerden alacaklar     
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Personelden alacaklar     
  5-Diğer çeşitli alacaklar     
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu  (-)     
  7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     
 C-Mali duran varlıklar     
  1-Bağlı menkul kıymetler     
  2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)     
  3-İştirakler     
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)     
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)     
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)      
  8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)     
 D-Maddi duran varlıklar  5.473.382,51  5.201.528,07 
  1-Arazi ve arsalar      
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri      
  3-Binalar 5.074.000,00   5.074.000,00  
  4-Tesis, makine ve cihazlar 1.626.126,36   1.626.126,36  
  5-Taşıtlar 377.761,04   377.761,04  
  6-Demirbaşlar 807.553,40   909.004,59  
  7-Diğer maddi duran varlıklar      
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (2.412.058,29)   (2.785.363,92)  
  9-Yapılmakta olan yatırımlar      
 10-Verilen avanslar      
 E-Maddi olmayan duran varlıkar  97.601,27  64.880,44 
  1-Haklar 448.306,13   449.146,13  
  2-Şerefiye      
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri       
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri       
  5-Özel maliyetler       
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar       
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) (350.704,86,9   (384.265,69)  
  8-Verilen avanslar       
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      
  1-Arama giderleri      
  2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     
  4-Birikmiş tükenme payları  (-)     
  5-Verilen avansları     
 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel. tahk.     
  1-Gelecek yıllara ait giderler     
  2-Gelir tahakkukları     
 H-Diğer duran varlıklar     
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV       
  2-Diğer KDV       
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
  4-Diğer çeşitli duran varlıklar       

    Duran varlıklar toplamı   5.570.983,78  5.266.408,51 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)   13.753.372,27  15.300.155,46 

 

Sayıştay   
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T. Şeker Kurumu 
                                                        2016 yılı Bilançosu                                       (Ek:8/b) 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
 A-Ticari alacaklar     
  1-Alıcılar     
  2-Alacak senetleri      
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)     
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar     
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)     
  7-Şüpheli alacaklar karşılığı  (-)     
 B-Diğer alacaklar     
  1-Ortaklardan alacaklar     
  2-İştiraklerden alacaklar     
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Personelden alacaklar     
  5-Diğer çeşitli alacaklar     
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu  (-)     
  7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     
 C-Mali duran varlıklar     
  1-Bağlı menkul kıymetler     
  2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)     
  3-İştirakler     
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)     
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)     
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)      
  8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)     
 D-Maddi duran varlıklar  5.473.382,51  5.201.528,07 
  1-Arazi ve arsalar      
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri      
  3-Binalar 5.074.000,00   5.074.000,00  
  4-Tesis, makine ve cihazlar 1.626.126,36   1.626.126,36  
  5-Taşıtlar 377.761,04   377.761,04  
  6-Demirbaşlar 807.553,40   909.004,59  
  7-Diğer maddi duran varlıklar      
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (2.412.058,29)   (2.785.363,92)  
  9-Yapılmakta olan yatırımlar      
 10-Verilen avanslar      
 E-Maddi olmayan duran varlıkar  97.601,27  64.880,44 
  1-Haklar 448.306,13   449.146,13  
  2-Şerefiye      
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri       
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri       
  5-Özel maliyetler       
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar       
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) (350.704,86,9   (384.265,69)  
  8-Verilen avanslar       
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      
  1-Arama giderleri      
  2-Hazırlık ve geliştirme giderleri     
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     
  4-Birikmiş tükenme payları  (-)     
  5-Verilen avansları     
 G-Gelecek yıllara ait gider ve gel. tahk.     
  1-Gelecek yıllara ait giderler     
  2-Gelir tahakkukları     
 H-Diğer duran varlıklar     
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV       
  2-Diğer KDV       
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
  4-Diğer çeşitli duran varlıklar       

    Duran varlıklar toplamı   5.570.983,78  5.266.408,51 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)   13.753.372,27  15.300.155,46 
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T. Şeker Kurumu 
2016 yılı Bilançosu 

 (Ek:8/c) 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem   

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar        
  A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri     
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
   3-Ertelenmiş finan. Kir.. borçlanma mal. (-)     
   4-Uzun vad. yab. krd.anapara taks.i ve faizl.      
   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri      
   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler      
   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler      
   8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)      
   9-Diğer  mali borçlar      
 B-Ticari borçlar      
   1-Satıcılar      
   2-Borç senetleri      
   3-Borç senetleri reeskontu (-)        
   4-Alınan depozito ve teminatlar        
   5-Diğer ticari borçlar        
  C-Diğer borçlar   143.191,34  84.254,70 
   1-Ortaklara borçlar       
   2-İştiraklere borçlar       
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar       
   4-Personele borçlar       
   5-Diğer çeşitli borçlar 143.191,34   84.254,70  
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)       
  D-Alınan avanslar      
  E-Yıllara yaygın inş.ve on.hak ediş bed.      
   1-Yıllara yaygıninş.ve on.hak ediş bed       
   2-Yıllara yaygın inş. enfl. düz.hesabı       
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.   322.282,53  393.960,71 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 167.318,01   191.065,49  
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 154.964,52   202.895,22  
   3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük.       
   4-Diğer yükümlülükler       
  G-Borç ve gider karşılıkları      
   1-Dönem kârı vergi ve diğ. yas. yük. karş.      
   2-Dönem kârı peşin ödn. ver.ve diğer yük.(-)      
   3-Kıdem tazminatı karşılığı      
   4-Diğer borç ve gider karşılıkları      
 H-Gelecek aylara ait gel. ve gid. tah.      
   1-Gelecek aylara ait gelirler      
   2-Gider tahakkukları      
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      
   1-Hesaplanan KDV       
   2-Diğer KDV       
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları       
   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar      

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   465.473,87  478.215,41 

 

Sayıştay   
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                         T. Şeker Kurumu  
                                                          2016 yılı Bilançosu                                       (Ek:8/d) 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar       
 A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri      
   2-Finansal kir. işleml. borçlar      
   3-Ertelenmiş finan. kir. borç. mal. (-)      
   4-Çıkarılmış tahviller      
   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler      
   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)      
   7-Diğer mali borçlar      
 B-Ticari borçlar      
   1-Satıcılar      
   2-Borç senetleri      
   3-Borç senetleri reeskontu (-)      
   3-Alınan depozito ve teminatlar      
   4-Diğer ticari borçlar      
  C-Diğer borçlar      
   1-Ortaklara borçlar      
   2-İştiraklere borçlar         
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
   4-Diğer çeşitli borçlar        
   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar         
  D-Alınan avanslar      
  E-Borç ve gider karşılıkları      
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları      
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları      
 F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah.      
   1-Gelecek yıllara ait gelirler      
   2-Gider tahakkukları      
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi      
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kay.      
   1-Gelecek yıll. ert. veya terk. edil.KDV      
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı      
          Yabancı kaynaklar toplamı   465.473,87   478.215,41 
III-Öz kaynaklar        
  A-Ödenmiş sermaye      
   1-Sermaye      
   2-Ödenmemiş sermaye (-)      
   3-Sermaye düzelt. olumlu farkları      
   4-Sermaye düzelt. olumsuz farkları (-)      
  B-Sermaye yedekleri      
   1-Hisse senedi ihraç primleri      
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları      
   3-Diğer sermaye yedekleri      
  C-Kâr yedekleri      
   1-Yasal yedekler      
   2-Statü yedekleri       
   3-Olağanüstü yedekler       
   4-Diğer kâr yedekler       
   5-Özel fonlar       
  D-Geçmiş yıllar kârları   10.943.341,44  13.448.686,07 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (160.787,67)  (160.787,67) 
  F-Dönem net kârı (zararı)   2.505.344,63  1.534.041,65 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı)       
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)       

  Öz kaynaklar toplamı   13.287.898,40   14.821.940,05 
IV-Azınlık payları        

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   13.753.372,27   15.300.155,46 

 

Sayıştay   
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                         T. Şeker Kurumu  
                                                          2016 yılı Bilançosu                                       (Ek:8/d) 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar       
 A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri      
   2-Finansal kir. işleml. borçlar      
   3-Ertelenmiş finan. kir. borç. mal. (-)      
   4-Çıkarılmış tahviller      
   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler      
   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)      
   7-Diğer mali borçlar      
 B-Ticari borçlar      
   1-Satıcılar      
   2-Borç senetleri      
   3-Borç senetleri reeskontu (-)      
   3-Alınan depozito ve teminatlar      
   4-Diğer ticari borçlar      
  C-Diğer borçlar      
   1-Ortaklara borçlar      
   2-İştiraklere borçlar         
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
   4-Diğer çeşitli borçlar        
   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar         
  D-Alınan avanslar      
  E-Borç ve gider karşılıkları      
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları      
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları      
 F-Gelecek yıllara ait gel. ve gid. tah.      
   1-Gelecek yıllara ait gelirler      
   2-Gider tahakkukları      
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi      
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kay.      
   1-Gelecek yıll. ert. veya terk. edil.KDV      
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı      
          Yabancı kaynaklar toplamı   465.473,87   478.215,41 
III-Öz kaynaklar        
  A-Ödenmiş sermaye      
   1-Sermaye      
   2-Ödenmemiş sermaye (-)      
   3-Sermaye düzelt. olumlu farkları      
   4-Sermaye düzelt. olumsuz farkları (-)      
  B-Sermaye yedekleri      
   1-Hisse senedi ihraç primleri      
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları      
   3-Diğer sermaye yedekleri      
  C-Kâr yedekleri      
   1-Yasal yedekler      
   2-Statü yedekleri       
   3-Olağanüstü yedekler       
   4-Diğer kâr yedekler       
   5-Özel fonlar       
  D-Geçmiş yıllar kârları   10.943.341,44  13.448.686,07 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (160.787,67)  (160.787,67) 
  F-Dönem net kârı (zararı)   2.505.344,63  1.534.041,65 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı)       
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)       

  Öz kaynaklar toplamı   13.287.898,40   14.821.940,05 
IV-Azınlık payları        

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   13.753.372,27   15.300.155,46 

 

 

 
 

Şeker Kurumu’nun 
31.12.2016 tarihli bilanço dipnotları 

 
1- Kurum mevcutları toplamı   : 9.313.212,94 TL 
2- Cari dönem alacakları   :    700.573,68 TL 

- Katılım paylarından alacaklar  :    699.561,41 TL (4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 
9 uncu maddesi çerçevesinde, Aralık 2016 ayına ait katılım paylarının tahakkuku yapılmış 
olup, söz konusu tutar Ocak 2017 ayının ilk 7 işgünü içerisinde tahsil edilecektir). 
- Diğer çeşitli alacaklar   :       1.012,27 TL 

3- Stoklar     :     19.960,33 TL 
     - Diğer stoklar (kırtasiye malzemeleri, bilgisayar sarf malzemeleri, temizlik malzemeleri, 
basılı kağıtlar)     :      19.960,33 TL   
4-  Maddi duran varlıklar (brüt)  : 7.986.891,99 TL 
    - Binalar     : 5.074.000,00 TL 

- Tesis, makine ve cihazlar  : 1.626.126,36 TL 
- Taşıtlar     :    377.761,04 TL 

    - Demirbaşlar    :    909.004,59 TL 
        Büro makine ve cihazları   :  570.033,98 TL 

Mobilya ve mefruşat   :  306.168,24 TL 
Diğer demirbaşlar    :    32.797,63 TL 
Küçük demirbaşlar    :             4,74 TL 

    - Binalar amortismanı                              (-) :    507.400,00 TL 
 - Tesis, makine ve cihazlar amortismanı (-) : 1.534.071,68 TL 
- Demirbaşlar amortismanı                     (-) :     609.135,25 TL 
- Taşıtlar amortismanı                             (-) :     134.756,99 TL 

5- Maddi olmayan duran varlıklar  (bilgisayar yazılım ve programları) : 449.146,13 TL 
  - Maddi olmayan duran varlık amortismanı (-)    :  384.265,69 TL 

6- Diğer borçlar   : 84.254,70 TL 
- Alınan depozito ve teminatlar  :   2.978,42 TL 

     - Diğer çeşitli borçlar   : 78.632,86 TL (dönem sonu itibarıyla tahakkuku 
yapılan ve Ocak 2017 ayında ödemeleri yapılacak olan hizmet alımı hak ediş bedelleri vs toplamı) 
     -Vekâlet ücreti    :         2.643,42 TL 
7- Ödenecek vergi ve yükümlülükler  :      393.960,71 TL 
    - Ödenecek vergi ve fonlar   :      191.065,49 TL 
    - Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri :      202.895,22 TL 
8- Geçmiş yıllar birikmiş gelirleri  : 13.448.686,07 TL 
9- Geçmiş yıllar birikmiş giderleri  :      160.787,67 TL 
10- Dönem net karı (gelir fazlası)                 :   1.534.041,65 TL 
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T. Şeker Kurumu 
2016 yılı gelir tablosu 

                                                                                                               (Ek:9/a) 

Gelir ve giderler 
2015 2016 
TL TL 

A- Brüt satışlar 8.918.642,80 8.646.878,04 

B- Satış indirimleri (-)    

C- Net satışlar 8.918.642,80 8.646.878,04 

D- Satışların maliyeti (-)    

Brüt satış kârı veya zararı 8.918.642,80 8.646.878,04 

E- Faaliyet giderleri  (-) 7.565.361,10 8.187.966,22 

                  Faaliyet kârı veya zararı 1.353.281,70 458.911,82 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gel.ve kâr. 693.234,45 771.373,19 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gid.ve zar. (-) 0,20 1,09 

H- Finansman giderleri  (-)    

                  Olağan kâr veya zarar 2.046.515,95 1.230.283,92 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar 562.300,74 306.792,78 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 620,00 3.035,05 

                  Dönem kârı veya zararı 2.608.196,69 1.534.041,65 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş.(-) 102.852,06 - 

 Dönem net kârı veya zararı 2.505.344,63 1.534.041,65 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
 
 
 
 

T. Şeker Kurumu 
2016 yılı gelir tablosu 
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T. Şeker Kurumu 
31.12.2016 tarihli gelir tablosu dipnotları 

                                                                                                                     (Ek: 9/b) 

 

1- Faaliyet giderleri toplamı 8.187.966,22TL olup, ayrıntıları aşağıda verildiği gibidir. 

a) Personel giderleri toplamı 5.547.719,80TL, 

b) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin gider toplamı 1.813.434,54TL, 

c) Çeşitli giderler toplamı 397.437,19TL, 

d) Vergi, resim ve harç giderleri toplamı 22.508,23TL, 

e) Dönem amortisman gideri toplamı 406.866,46TL. 

2- Olağan giderler toplamı 1,09TL olup, muhtelif işlemlere ilişkin kuruş farklarını içermektedir. 

3- Olağandışı giderler toplamı 3.035,05 TL’dir.  

4- Katılım payı gelirleri toplamı 8.646.878,04 TL, 

5- Diğer faaliyetlerden olağan gelirler toplamı 771.373,19 TL olup, detayları aşağıdaki gibidir. 

      a) Mevduat faizi gelirleri toplamı 747.996,35 TL, 

      b) Repo geliri toplamı 20.557,23 TL, 

      c) Diğer olağan gelirler (kuruş farkları ve diğer müteferrik gelirler) toplamı 2.819,61 TL. 

6- Olağandışı gelirler 306.792,78 TL olup, idari para cezası Kurum payı tutarları 236.943,15 

TL, Kurum personelinin iş göremezlik ödenek tahsilatı 25.211,74 TL ve diğer gelirler 

44.637,89 TL tutarlarını içermektedir.  

7- 2016 yılı sonu itibarıyla; dönem net kârı (gelir fazlası) 1.534.041,65 TL’dir. 
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Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi                 (Ek: 10) 

Sıra no Bölüm Konu Sayfa 
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Kurum  

çalışmaları 

Şeker Kurumunun sorumluluğunda olan kaçak 
şekerlerin menşei analizlerinin yapılmasında zaman 
kaybının önlenmesi ve daha makul sürede sonuç 
alınmasını temin etmek amacı ile Kurumun, yeniden 
yapılanması döneminde bir analiz laboratuvarına 
kavuşturulması önerilir. 
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Kurum 

Çalışmaları 

Şeker Kurumunun şirketlerin üretmiş oldukları 
sıvı şeker üretimini daha sağlıklı bir şekilde kontrol 
edebilmesi için, şirketlerin üretim hatlarına ve 
dönüşlerine yerleştirilen debimetre verileri ile şirketler 
tarafından kesilen fatura bilgilerinin birlikte 
değerlendirileceği bir sistemin kurulması önerilir. 
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Gelir 

Tablosu 

Kurum personeline ödenen harcırahlar ile ilgili 
olarak; 

- 2016 yılı için tespit edilen gelir vergisinden 
istisna yurt içi gündelik tutar ile Kurum personeline 
görev merkezi dışındaki görevlendirilmeleri 
dolayısıyla artırımlı olarak ödenen tutar arasındaki 
farkın Gelir Vergisine tabi tutulmaması, 

- Kurum’da uzman yardımcısı olarak görev 
yapmakta olan personel tarafından hazırlanan tezlerin 
değerlendirilmesi için görevlendirilen öğretim 
üyelerine ödenen ücretin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
94 üncü maddesi uyarınca tevkifat suretiyle 
vergilendirilmesi,  

- Kurum tarafından yurtdışına geçici görevle 
gönderilip, yurtdışında yatacak yer temini için 
ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, 
seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı 
olmak kaydıyla, faturada gösterilen günlük yatak 
ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin 
%40'ını aşması halinde, aşan kısmın sadece %70'inin 
ayrıca ödenmesi, 

Önerilir. 
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