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I. TOPLU BAKIŞ 

A- Kuruluşun tarihçesi:(*) 

Türkiye’nin sanayileşmesini sağlamak, temel sanayi dallarında kurumlar 
oluşturarak Türk Ulusunun gereksinimlerini karşılamak, ülkenin her bölgesinde yöre 
insanını aynı zamanda sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak üzere, 01.06.1933 tarih 
ve 2423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2262 sayılı Kanun ile “Sümerbank”  
kurulmuştur. 

Sümerbank, Osmanlı döneminde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1810 
yılında kurulmuş bulunan İstanbul/Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Osmanlının ilk 
tekstil fabrikası olan 1836 yılında kurulmuş İstanbul/Feshane-Defterdar Yünlü 
Dokuma Fabrikası, 1843 yılında kurulmuş Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası 
ile 1850 yılında özel yatırımcı tarafından kurulmuş İstanbul/Bakırköy Pamuklu 
Dokuma Fabrikası olmak üzere dört tesisi devralmıştır. 

Devralınan bu dört fabrikanın ardından tekstil, deri, halı, porselen, boya, kimya, 
selüloz-kağıt, çimento ve demir-çelik fabrikaları kurmaya başlayan Sümerbank, 1938 
yılında yürürlüğe giren 3460 sayılı Kanunla iktisadi devlet teşekkülü statüsünü 
kazanmıştır.  

Sümerbank, kendisi tarafından kurulmuş ve kısa süre içerisinde 58 adet büyük 
ölçekli işletmesi, 500’ü aşkın mağazası (Yerli Mallar Pazarı), 49 şubeli bankasının 
yanı sıra kimi iktisadi devlet teşekkülüne ortaklık şeklinde katılmış, kimi sınai 
kuruluşlarına iştiraki ile Türkiye’de özel kesimin gerek sermaye, gerekse teknik bilgi 
ve beceriden yoksun olduğu dönemlerde sanayileşmenin lokomotifi, endüstriyel 
kalkınmanın temel bankası olmuştur. 

16.07.1993 tarih ve 93/18 sayılı YPK Kararıyla bünyesindeki bankacılık birimi, 
Sümerbank AŞ.’ye dönüştürülerek Holding’ten ayrılmış, bilahare 11.09.1995 tarih ve 
95/69 sayılı ÖYK kararı ile özelleştirilmiş, sanayi sektöründe faaliyetlerine devam 
eden bölümü ise “Sümer Holding AŞ” ticaret unvanı çatısı altında toplanmıştır. 

1994 yılına kadar önemli bir özelleştirme işlemine tabi tutulmayan Holding, 
27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
bulunan 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca özelleştirme programına 
alınmış sayılarak, Kamu Ortaklığı İdaresi’nin portföyünden ÖİB’nin portföyüne 
aktarılmıştır. 

Holding, 4046 sayılı Kanuna göre özelleştirme programına alındıktan sonra 
varlıklarının özelleştirmesi, 2005 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

2005 yılı sonunda tamamen kapatılması beklenirken, bundan vazgeçilerek ilgili 
ÖYK Kararları ve ÖİB talimatları uyarınca özelleştirme programındaki bazı şirketlerin 
Holding bünyesinde birleştirilerek, tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi uygulamasına 
geçilmiştir. 

ISayıştay   



 

 
 

Özelleştirme sürecine ilişkin ÖYK’nın 20.05.2011 tarihli, 2011 karar sayılı 
toplantısında ise; Holding’in özelleştirme süresinin, Holding ile birleştirilerek tüzel 
kişiliği sona erdirilen şirketlerden Holding’e devredilen fabrika, işletme, iştirak ve 
diğer varlıklar ile doğrudan özelleştirme programına alınan varlık, işletme, fabrika, 
iştirak hissesi ve diğer varlıklardan Holding’e devredilenlerin özelleştirme ve diğer 
işlemlerinin 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür. 

Ancak, Holding'in varlık portföyünde kayıtlı ve kısa sürede özelleştirilme 
nitelikleri bulunmayan Türkiye’nin geniş coğrafyasında yaygın çok sayıda 
gayrimenkule ilişkin satış ihalelerinde yeterli talebin olmaması ya da ÖYK tarafından 
bunların değer ve satış özelliklerini artırıcı nitelikte uygulanan nazım imar planı 
değişikliklerine karşı açılan davaların oluşturduğu kısıtların yanı sıra; büyük tutarlara 
ulaşan yasal takipteki alacaklar ile çok sayıda dava ve icra takip dosyasının varlığı 
nedeniyle, Holding’in özelleştirme süresinin 20.05.2011 tarih ve 2011 sayılı ÖYK 
Kararında öngörülen 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanamayacağı görülerek, 
ÖYK’nın 06.07.2015 tarih ve 2015/58 sayılı kararı ile 31.12.2020 olarak yeniden 
belirlenmiştir. 

Holding, hali hazırda özelleştirme kapsam ve programına alınıp, bünyesinde 
birleştirilen şirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil 
işlemleriyle diğer işlerini yürütmektedir.  

Holding’in genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren 
toplu bilgiler tablosuna aşağıda yer verilmiştir. (*) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Bilgiler Sümer Holding AŞ.’nin veri tabanından alınmıştır. 

II Sayıştay   



 

 
 

Özelleştirme sürecine ilişkin ÖYK’nın 20.05.2011 tarihli, 2011 karar sayılı 
toplantısında ise; Holding’in özelleştirme süresinin, Holding ile birleştirilerek tüzel 
kişiliği sona erdirilen şirketlerden Holding’e devredilen fabrika, işletme, iştirak ve 
diğer varlıklar ile doğrudan özelleştirme programına alınan varlık, işletme, fabrika, 
iştirak hissesi ve diğer varlıklardan Holding’e devredilenlerin özelleştirme ve diğer 
işlemlerinin 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür. 

Ancak, Holding'in varlık portföyünde kayıtlı ve kısa sürede özelleştirilme 
nitelikleri bulunmayan Türkiye’nin geniş coğrafyasında yaygın çok sayıda 
gayrimenkule ilişkin satış ihalelerinde yeterli talebin olmaması ya da ÖYK tarafından 
bunların değer ve satış özelliklerini artırıcı nitelikte uygulanan nazım imar planı 
değişikliklerine karşı açılan davaların oluşturduğu kısıtların yanı sıra; büyük tutarlara 
ulaşan yasal takipteki alacaklar ile çok sayıda dava ve icra takip dosyasının varlığı 
nedeniyle, Holding’in özelleştirme süresinin 20.05.2011 tarih ve 2011 sayılı ÖYK 
Kararında öngörülen 31.12.2015 tarihine kadar tamamlanamayacağı görülerek, 
ÖYK’nın 06.07.2015 tarih ve 2015/58 sayılı kararı ile 31.12.2020 olarak yeniden 
belirlenmiştir. 

Holding, hali hazırda özelleştirme kapsam ve programına alınıp, bünyesinde 
birleştirilen şirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil 
işlemleriyle diğer işlerini yürütmektedir.  

Holding’in genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren 
toplu bilgiler tablosuna aşağıda yer verilmiştir. (*) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Bilgiler Sümer Holding AŞ.’nin veri tabanından alınmıştır. 

 

 
 

Tablo 1 Toplu Bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Son          

iki yıl  
farkı 

Artış     
veya 
azalış 

 % 
Sermaye Milyon TL 2.799 2.799 2.799 2.799  11.299 8.500 304 
Ödenmiş sermaye " 2.627 2.634 2.640 2.646  6.425 3.779 143 
Öz kaynaklar Bin TL 33.481 13.870 10.817 22.133  33.018 10.885 49 
Yabancı kaynaklar " 69.180 81.359 76.513 64.305  48.073 (16.232) (25) 
Finansman giderleri " 155  - -  -  -     
Maddi duran varlık.(edin.değ,) " 113.151 112.150 100.042 99.172  63.607 (35.565) (36) 
Maddi dur.varlık.bir. amort. " 36.803 38.307 34.726 34.878  26.460 (8.418) (24) 

Yatırım nakdi ödemeleri " 71 39 194 417  539 122 29 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi)  %   26 97 81  54 (27) (33) 
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Sümer Holding AŞ’nin, 3291 sayılı Kanunla özelleştirme kapsamına alındığı 
1987 yılı ile 4046 sayılı Kanunla özelleştirme programına alındığı 1994 yılından 2016 
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yıl donuna kadar; portfoyünde kayıtlı 16 bağlı ortaklık ve şirketi, 46 işletmesi, 45 
iştirak hissesi, 1 markası, 3 tesisi, 6 yarım kalmış tesisi, 390 mağazası, 236 parça 
binası ve 280 parça arsası özelleştirilmiştir.  

Holding’in doğrudan kendisine ait işletmelerinin özelleştirme süreci,  2005 
yılında tamamlanmış, ÖYK’nın 13.06.2005 tarih ve 71 sayılı kararı ile bugüne kadar 
sürdürülen özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bölümü 
özelleştirilen kuruluşların; hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi hem de kalan 
varlıklarının daha etkin şekilde özelleştirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluşların 
uygun görülecek tek yapı veya yapılar altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine 
yönelik olarak, ÖİB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve işlemlerin yerine 
getirilmesine 4046 sayılı Kanunun 3/i maddesi gereği karar verilmiştir. 

Holding, 1995-2002 yılları arası dönemde, devir bilançoları üzerinden tüm hak 
ve yükümlülükleriyle birlikte bünyesine dahil ettiği Türkiye Yapağı ve Tiftik AŞ, 
Köyteks, SİHAZ, AKSANTAŞ, Türkiye Zirai Donatım AŞ, TÜMOSAN ve 
TURBAN’ın yanı sıra, yukarıda belirtilen 71 sayılı ÖYK kararı kapsamında 2005-
2009 yılları arası dönemde SEKA, TÜGSAŞ ve TDÇİ ile Sümer Halıcılık AŞ’yi de 
devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralmış ve 
devrolan SEKA’nın bünyesinde daha önce devir yoluyla birleştirilmiş ORÜS ile 
devrolan TURBAN’ın bünyesinde yine devir yoluyla birleştirilmiş ETAĞ/Etimesgut 
Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yer aldığı dikkate alındığında Holding tarafından 
devralınmış şirket sayısı 13’e ulaşmıştır. 

Son olarak 2001 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınarak,  4046 
sayılı çerçevesinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlanan ve hukuki statüsü 
2003 yılında Anonim Şirket olarak yeniden düzenlenerek başlatılan özelleştirme 
çalışmaları çerçevesinde hiçbir üretim tesisi ve işletmesi kalmamış ve 2012 yılında ana 
sözleşmesinde yapılan değişiklik ile tta Gayrimenkul Anonim Şirketi’ adı ile faaliyet 
konusu önceki faaliyetlerinden tamamen farklı bir alana kaydırılmış ve kendisine 
devredilen Gayrimenkullerin imar, ifraz ve satışı ile ilgili alanlarda görevlendirilmiş 
olan tta Gayrimenkul AŞ’nin ayrı bir Genel Müdürlük olarak faaliyetine devam 
etmesinin kaynak israfına neden olacağı dikkate alınarak Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Başkanlık Makamı Olur’u ile; çıkarılan 
devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek 
suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmiş ve 31.08.2016 tarihli 
bilançosu üzerinden yapılan devir ve tescil işlemlerinden sonra 21.10.2016 tarihi 
itibariyle Şirketin tüzel kişiliği sona ermiştir  

Holdinge devredilen şirketlerin devir bilançolarındaki kalemler, bu şirketlerin 
sermayelerinin %100’ünün ÖİB’ye ait olması nedeniyle değerleme yapılmadan 
mukayyet değerleriyle kül halinde Holding’in bilançosuna aktarılmış, yanı sıra 
devrolan şirketlerin tüzel kişilikleri 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uygun 
olarak birleşme işleminin tescil tarihinde tasfiyesiz infisah suretiyle sona erdirilmiş ve 
daha önce özelleştirme programına alınarak, özelleştirilmesi kararlaştırılan söz konusu 
14 şirketin, özelleştirme uygulamaları neticesinde mevcut bağlı ortaklık, işletme, 
fabrika, mağaza, gayrimenkul ve menkullerden oluşan birçok varlığı satılmış, üretimi 
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durdurulan kimi işletmeleri kapatılmış, kimi varlıkları ise kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla belediyelere devredilmek suretiyle kamunun istifadesine sunulmuş olup, 
bu şirketlerin kalan mallarının, borçlarının ve alacaklarının tediye ve tahsil edilinceye 
kadar Holding çatısı altında idare edilmesi öngörülmüştür.  

ÖYK, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde parasal sınırları ile usul ve 
esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla, 4046 sayılı Kanunun “Özelleştirme Yüksek 
Kurulu ve Görevleri” kenar başlıklı 3 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerinde yazılı 
konularda Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki verebilmektedir. 

Bu kapsamda, ÖYK’nın 13.01.1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararı ile varlık ve 
hakların satış-devir ve onay parasal yetki limit ve tutarı yeniden belirlenerek, yabancı 
para cinsinden satış ve/veya devirler için ÖİB’nin parasal yetki limit ve tutarı 1 milyon 
ABD Dolarına yükseltilmiş, bu tutarın üzerindeki satış ve devirlerde ÖYK Kararı 
gerektiği belirtilmiştir. 

2016 yılı içinde ÖYK’nın 15.05.2015 tarih, 2015/31 sayılı Kararıyla; Holdinge 
ait Genel Müdürlük binasının; ÖYK’nın 14.11.2000 tarih, 2000/83 sayılı karar ile 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılmasının 
yanı sıra kültür hizmetlerinde ve kültürel faaliyetlerde de kullanılmak üzere, Kültür 
Bakanlığı’na yapılan tahsisin kaldırılarak, söz konusu taşınmazın 31.12./2016 tarihi 
itibariyle eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi’ne tahsis edilmesine karar verilerek 30.12.2016 tarihinde devir işlemleri 
tamamlanmıştır. 

-ÖYK’nın çeşitli tarihlerde aldığı kararlar ile tta Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı, 
Antalya ili Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi imarlı gayrimenkulün üzerindeki 
binalar ile birlikte 16,5 milyon TL bedelle, Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç 
Mahallesindeki taşınmaz, 83 bin TL bedelle, Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanalüstü 
Mahallesindeki taşınmazın üzerindeki muhdesatı ile birlikte, 23,7 milyon TL bedelle, 
Türkiye Gübre Sanayi AŞ. adına kayıtlı Antalya ili, Kepez ilçesi, Kepez 
Mahallesindeki taşınmaz, 14 milyon TL bedelle satılmıştır. 

Ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yıl içinde çeşitli tarihlerdeki onayları 
ile tta Gayrimenkul AŞ. (Kuruluş) adına kayıtlı; Aydın ili, Didim ilçesi, Didim 
Mahallesindeki Konut Alanı imarlı taşınmaz; 820 bin TL bedelle, İzmir İli Menemen 
İlçesi Esatpaşa Mahallesinde Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı imarlı taşınmaz 1.290 
bin TL bedelle, Nevşehir ili, Avanos ilçesi, Aktepe Mahallesindeki taşınmaz, 168 bin 
TL bedelle, Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesindeki taşınmaz üzerindeki, 
zemin kat 8 No’lu bağımsız bölüm no.lu dükkan ve eklentisi deponun bir bütün 
halinde 13,5 bin TL bedelle, Kütahya ili, Gediz ilçesi, Gökler Mahallesindeki taşınmaz 
üzerindeki 1. kat 16 No’lu bağımsız bölüm, dükkan ve eklentisi deponun bir bütün 
halinde taşınmaz, 15,5 bin TL bedelle, Kütahya İli Gediz İlçesinde taşınmaz 
üzerindeki arsa paylı, 1. kat 17 no.lu bağımsız bölüm dükkân ve eklentisi deponun bir 
bütün halinde taşınmaz, 16 bin TL bedelle, “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” 
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uygulanmak suretiyle yapılan ihaleler ile satışı yapılmış, Çanakkale İli Yenice 
ilçesindeki arsa Yenice Belediyesi’e, Rize İli Derepazarı mevkiindeki arsa da 
Mahkeme kararı ile Çay-Kur’a devredilmiştir. 

2017 yılında da; SEKA’dan 2005 yılında devralınan Taşucu İşletmesi, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 2016/69 sayılı oluru ile Taşucu 
İşletmesi ve Limanın kullanımında olan taşınır ve taşınmazlar ile mevcut diğer hak ve 
yükümlülükler bedelsiz olarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye. bila bedel 
devredilmesi kabul edilerek14.02.2017 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne 
devredilmiştir. 

ÖİB, hizmetin ifası için yarar gördüğü hallerde usul ve esaslarını açıkça 
belirlemek kaydıyla 4046 sayılı Kanunun, 01.08.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun 2 
nci maddesiyle değişik “Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri” 
başlıklı 4 üncü maddesinin (a), (b), (h), (ı) ve (m) bentlerinde belirtilen konularda 
özelleştirme programındaki kuruluşlara yetki verebilmektedir. 

Esas itibarıyla, özelleştirilmesi öngörülen kuruluşlara ilişkin olarak; 4046 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak 
kararlarda, öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas 
ve usuller kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate 
alınarak ÖYK tarafından belirlenmektedir. 

ÖYK’nın 06.07.2015 tarihli, 2015/58 sayılı kararında; Holding ile birleştirilerek 
tüzel kişiliği sona erdirilen şirketlere ilişkin kalan varlıkların özelleştirme ve diğer 
işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanması öngörülerek, Holding’in hali 
hazırda aktifinde kayıtlı varlık portföyünün özelleştirilme süreci, ilgili ÖYK ve ÖİB 
kararlarının yanı sıra, hizmetin ifası için yarar görülen hallerde usul ve esasları ÖİB 
tarafından açıkça belirlenmek şartıyla verilen yetkilerle Holding’çe yürütülmeye 
çalışılmıştır. 

2016 yılında Holdinge herhangi bir yetki verilmemekle birlikte geçmiş yıllarda 
tta Gayrimenkul AŞ’ye çeşitli tarihlerde verilen yetki çerçevesinde özelleştirme 
çalışmaları sürdürülmüştür. 

Nitekim 2017 yılında çeşitli tarihlerde yapılan 4 ihale sonucunda 19 adet 
taşınmazın satışı konusunda ÖYK Kararı alınmasını teminen 07.03.2017 tarih ve 3653 
sayılı 24.03.2017 tarih ve 4958 sayılı, 16.05.2017 tarih ve 7568 sayılı ve 03.07.2017 
tarih ve 9468 sayılı yazılar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda 
bulunulmuştur. 

Denetim tarihi itibariyle (Ağustos 2017) 05.08.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları ile 27.04.2017 
tarihinde yapılan ihaeledeki 5 adet taşınmazın satışı onaylanmırken 27.02.2017 ve 
21.03.2017 tarihlerdeki ihale sonuçlarının henüz onaylanmadığı görülmektedir. 
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tarafından açıkça belirlenmek şartıyla verilen yetkilerle Holding’çe yürütülmeye 
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2016 yılında Holdinge herhangi bir yetki verilmemekle birlikte geçmiş yıllarda 
tta Gayrimenkul AŞ’ye çeşitli tarihlerde verilen yetki çerçevesinde özelleştirme 
çalışmaları sürdürülmüştür. 
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taşınmazın satışı konusunda ÖYK Kararı alınmasını teminen 07.03.2017 tarih ve 3653 
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Denetim tarihi itibariyle (Ağustos 2017) 05.08.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları ile 27.04.2017 
tarihinde yapılan ihaeledeki 5 adet taşınmazın satışı onaylanmırken 27.02.2017 ve 
21.03.2017 tarihlerdeki ihale sonuçlarının henüz onaylanmadığı görülmektedir. 

 

 
 

Holding’in menkul kıymetler portföyünde; 6’i faal, 7’si tasfiye halinde, 2’si 
faaliyet dışı olmak üzere toplam 13 adet iştirak hissesi bulunmakta iken tta 
Gayrinemkul AŞ’den devralınan 2’si de yurt dışı olma üzere 2 iştirak daha devralınmış 
ve iştirak sayısı 15’e yükselmiştir.  

tta GayrimenkulAŞ’den devralınan iştirakin 1’i faal, diğeri de tasfiye 
halindedir. 

Holding’in iştiraklerinden Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi 
Gübretaş, Security Papers, Tümaş ve Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret AŞ 
ve Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi faal durumda olup, söz konusu 
şirketlerin tamamı karlı olmasına rağmen 4’ü Genel Kurul Toplanısında kar dağıtımı 
kararı aldığından  yıl sonu itibariyle 2,4 milyon TL temettü geliri elde edilmiştir. 

İştirakler portföyünde, özelleştirme imkanı yüksek görülen hisse paylarının 
öncelikle satış suretiyle, bu imkanı olmayan hisse paylarının ise görece çoğunluk 
hissesine sahip kamu kurum ve kuruluşlarına devri suretiyle elden çıkarılması uygun 
olacaktır.   

Holding’in, kendisi ve devrolan şirketler adına tescilli olduğu sınıflarda, Türk 
Patent Enstitüsü’nde kayıtlı 25 adet Ticari Marka, Unvan ve Şekil Hakları ile ayrıca 
“HEREKE” ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde korunması amacıyla 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO -World Intellectual Property Organization)’den 
edinilmiş Tescil Sertifikası ve yine “HEREKE” ibareli ABD Patent ve Ticari Marka 
Ofisi (United States Patent and Trademark Office)’nden edinilmiş marka tescil belgesi 
olmak üzere toplam 27 adet ticari markası mevcuttur. Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı 
“SEKA+Şekil”, “SÜMER HALI +Şekil”, “Türkiye Zirai Donatım Kurumu +Şekil” 
gibi 28  adet ticari marka,  unvan ve şekil haklarının ise,  uzun süreler kullanılmaması 
nedeniyle güncelliğini kaybettiği, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında 
KHK’nın 14 üncü maddesine göre sürelerinin uzatılmasına rağmen satış suretiyle 
elden çıkarılma imkanlarının azaldığı görülmektedir.  

Kimi varlıkların satışına ilişkin olarak yetki devri uygulamasını müteakip 
dönemlerde de sürdüren ÖİB, ayrıca iştirak hisselerinin ve Türk Patent Enstitüsü’nde 
kayıtlı markaların özelleştirilmesini teminen geçmiş yıllarda verilen yetkilerin süresi 
içinde herhangi bir özelleştirme yapılmaması üzerine, 26.01.2016 tarih ve 531 sayılı 
yazı ile de 31.12.2016 tarihine kadar, Holding Yönetim Kurulu’na satış yetkisi 
vermiştir.  

Ancak 2016 yılında da iştirak hisseleri ile Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı 
ticari marka şekil ve ünvanların satışı konusunda bir işlem yapılamadığı görülmüştür. 

Şirket merkezi ve taşra teşkilatında çalışan personel sayısı 2016 yılı başında 160 
kişi iken yıl içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı 
oluru ile Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’den 
20’si memur, 18’i söleşmeli personel ve 52 kapsam dışı personel olarak tanımlanan 
işçi statüsünde büro personeli ile 33 lapsam içi işçi olmak üzere toplam 123 personelin 
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devralınması ile diğer giriş ve çıkışlardan sonra yıl sonunda personel sayısı 245’e 
yükselmiştir. 

Söz konusu personelin 36’sı memur, 106’sı sözleşmeli, 103’ü işçi statüsünde 
olup 220’si merkez teşkilatında, 25’i Taşucu Liman İşletmesinde istihdam edilmiş ve 
2016 yılında geçen yıla göre % 21 oranında artış ile toplam 20,5 milyon TL harcama 
yapılmıştır.  

Holding’in 31.12.2016 tarihli bilançosunda kayıtlı büyük bir bölümü devrolan 
şirketlere ait 11,4 milyon TL tutarında şüpheli ticari, 23,3 milyon TL’de diğer 
alacaklar olmak üzere toplam 34,7 milyon TL tutarında tahsili şüpheli hale gelmiş ve 
yasal takipte şüpheli alacağı bulunmaktadır.  

Bunlara ilave olarak, 2016 yılı başında dava dosya sayısı 1.793 iken tta 
gayrimenkul AŞ ile birleşmesi sonucu 2017 yılına devreden dosya sayısı 3.164’e 
yükselmiştir. 

tta gayrimenkul AŞ’nin devralınması sonrası sorunlu işlerinin çokluğu, Hukuk 
servisinin işini oldukça yoğunlaştırmıştır. 

2017 yılında devreden dava dosyalarının maddi karşılığı da 316,1 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

Holding’in hukuk işleri, “bir I. Hukuk Müşavirinin yanı sıra, 2 Hukuk Müşaviri 
ile 1 avukat ve 3 de büro personeli görev yapmakta iken, tta ile birleşme neticesinde 1. 
Hukuk Müşaviri ile 3 adet hukuk müşaviri, kapsam dışı statüde 6 avukat,1 büro 
müdürü ve 6 adet büro personeli olmak üzere 17 kişi çalışmaktadır.  

 Kurum üzerinde en önemli risk faktörü, daha doğrusu şu anda en önemli iş 
yükünü, eski sorunlardan kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar oluşturmakta olup, davalarla 
ilgili dava dokümantasyonlarının tekrar ihya edilmesi ve bu konuları bilen personelin 
kalmamasıdır. 

 Geçmiş yıllarda devreden davaların daha yakından takip edilmesini teminen 
dava süreçlerini aksatacak, mahkemelerin karar vermesini zorlaştıracak durumların 
yaşanmamasını sağlamak üzere özellikle alacak davaları ile ilgili dökümanların 
teminin de Hukuk Müşavirliği ile Mali İşler Dairesi Başkanlığının koordinasyon içinde 
çalışması gerekmektedir. 

Holding’in 31.12.2015 tarihi itibarıyla onaylanmış ve çıkarılmış nominal 
sermayesi 2,8 milyar TL olup, bunun 2,6 milyar TL’si ödenmiş iken yıl içinde tta 
Gyrimenkul AŞ’nin devralınması nedeniyle Ana Statüde yapılan değişikli ile nominal 
sermayesi 11.299 milyon TL’ye yükseltilmiş ve yıl sonu itibariyle 6.424,6 milyon 
TL’si ödenmiştir. 

Sermayenin tamamı Holding’e ait olmakla birlikte, 4046 sayılı Kanun uyarınca 
pay sahipliği hakkı ÖİB tarafından yürütülmektedir. 

Holding’in sermaye maliyetini azaltmak amacıyla, en uygun sermaye yapısını 
sürdürmek ve işletme faaliyetlerinin devamını sağlamak yönündeki sermaye risk 
yönetimi, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığını temsilen ana sözleşme hükmü dışında 1 (bir) yıllık 
süreler için 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB’nin teklifi 
ve ilgili Bakan Oluru ile atanmış 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. 

Holdingin işletme birimlerinin tamamının 2005 yılında özelleştirlmesine 
nedeniyle üretim faaliyeti olmamasına rağmen işletme faaliyetleri, Holding ile 
birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona erdirilen Sümerhalı AŞ’den devralınan halı, 
kilim ve el sanatları satışı ve SEKA’dan devralınan Mersin/Taşucu İşletmesindeki 
limancılık faaliyetleri ile Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden devralınan ve halen 
rödövans usulüyle özel sektör firmaları tarafından işletilen demir madeni sahalarındaki 
faaliyetler olmuşturmakta iken tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan satış protokolü 
yapılmış ve bedeli avans olarak tahsil edilmiş, satış (ihracat) gerçekleştikçe stok 
hesaplarından düşülen. yaprak tütün satış işlemleri de eklenmiştir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile; “ 
.. Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen münfesih Sümer 
Halıcılık ve El Sanatları AŞ’den devralınan, halı ve kilim stoklarının 4046 sayılı 
Kanunun 2/i maddesine istinaden Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na bilabedel 
devredilmesine karar verilmesi üzerine, Holding’ce gerekli işlemler tamamlanarak 
14.11.2016 tarihinde yapılan protokol çerçevesinde 01.12.2016 tarihinde Gölbaşı Satış 
Mağazası depolarında bulunan toplam 2.266.645 TL defter değerinde olmak üzere 
4.481 adet 13.138,02 M2 halı, 178,62 M2 hurda halı, 178,62 M2 kilim ile el sanatları ve 
tekstil ürünü Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na teslim edilerek muhasebe 
kayıtlarından çıkışı yapılmıştır. 

2017 yılında da, 2005 yılında SEKA’dan devralınan Mersin/Taşucu 
İşletmesindeki limancılık faaliyetleri, 23.01.2017 tarihinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının 2017/ÖİB-K-69 sayılı kararı ile 14.02.2017 tarihinde Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri AŞ.’ne bila bedel devredilmiş olup, Taşucu İşletmesi kapatılarak liman 
faaliyeti de sona ermiştir.  

Holding’in mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama 
imkanı yüksek Özelleştirme İdaresinden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması 
yoluyla yönetilmekte olup, Özelleştirme İdaresi tarafından bu şekilde sağlanan 
kaynaklar, sermayeye ilave edilmektedir. 2016 yılı için Özelleştirme İdaresinden 
ödenmemiş sermayeye mahsuben 74 milyon TL kaynak sağlanmıştır. 

Sümer Holding’in gelir hesapları halı, kilim ve el sanatları ürünleriyle Taşucu 
liman hizmetleri satışları ile demir madenlerinden elde edilen rödovans gelirlerinden 
oluşmaktadır. 2016 yılı faaliyet döneminde elde edilen 10,2 milyon TL tutarındaki net 
satış hasılatına karşılık 9,3 milyon TL satışların maliyeti, 19,3 milyon TL faaliyet 
gideri yapılmış ve 18,4 milyon TL tutarında faaliyet zararı tahakkuk etmiştir. 

Holding’in 18,4 milyon TL tutarındaki faaliyet zararı tutarına rağmen 65,1 
milyon TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışr gelir ve karların 
ilavesi ile 46,4 milyon TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışr gider 
ve zararların mahsubundan sonra 373,6 bin TL dönem karı oluşmuştur. 
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B- Öneriler: 
Sümer Holding AŞ’nin 2016 yılı çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından 

yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1-Holding Yönetim Kurulunun tta ile birleşmesinden sonra yeniden 

teşkilatlanma sürecinde bazı kadrolarda yaşanan görev değişikliği işlemlerinde 
Holdingin uyguladığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 20. 
maddesinde “4046 sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerine göre kuruma ilk defa 
atanacaklar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacak kurum birleştirmeleri 
neticesinde yapılacak iş ve işlemler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” 
denilmektedir. Ancak 4046 sayılı Kanunda bu anlamda bir hüküm olmadığı gibi 
18.04.1999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 
Yönetmelikde de bir hüküm bulunmamadığından, Bakanlar Kurulunun çıkardığı ilgili 
Yönetmeliğin 8.maddesi ile getirilen sınav şartı gibi usul ve esaslara uygun idari işlem 
yapılmaması nedeniyle Kuruluş Yönetmeliğin ilgili 20. maddesinin mevcut mevzuata 
uygun hale getirilmesi (Sayfa: 5), 

2-Gerek Holdingin ve gerekse Holding ile birleştirilen kuruluşların özelleştirme 
programına alınmasındanan sonra işe alınan ve nakle tabi olmayan personelin, 
Holding’in tasfiyesi durumunda iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya 4C statüsü ile 
başka kurumlara devirleri halinde yaşayacakları hak kayıpları ve başka diğer 
sorunlarla karşılaşılmamasını teminen, 4046 sayılı Kanunun 22.maddesinde nakle tabi 
olmayan personele ne gibi bir işlem yapılacağı konusunda açık bir düzenleme 
yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:11), 

3-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-69 sayılı 
onayı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne 14.02.2017 tarihli protokolle 
devredilmiş olan SEKA Taşucu Limanı’nın 30.06.2014 tarihinden sonraki döneme ait 
faaliyetlerinin, gelir grupları ve miktarlar esasında, ilgili Liman Başkanlığı kayıtlarıyla 
karşılaştırmalı olarak TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birlikte 
Holding Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi (Sayfa:39), 

4-Mülkiyeti SEKA’dan Holding’e geçen ve ülkenin en canlı yat turizm alanında 
olmasına karşılık faydalanılmadan bekletilen Fethiye-Göcek’teki iskelenin bir an önce 
değerlendirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması, (Sayfa: 41,111), 

5-3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek 7 inci Maddesi hükmüne göre Adana İli 
Feke İlçesi hudutlarındaki İR.1613 ile İR. 7793 ruhsat numaralı Attepe Demir Madeni 
Sahalarının rödövans karşılığı işletmeciliği ile ilgili olarak Holding ile Özkoyuncu 
Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. AŞ. arasında imzalanan sözleşmeler gerekli 
izinlerin verilmesi talebiyle 16.06.2015 tarihli yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiş olmasına karşılık, henüz bir yanıt alınmamış olması izinsiz 
faaliyette bulunulması anlamına geldiğinden, yapılan talebin sonuçlandırması için 
girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:45) 
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Yönetmelikde de bir hüküm bulunmamadığından, Bakanlar Kurulunun çıkardığı ilgili 
Yönetmeliğin 8.maddesi ile getirilen sınav şartı gibi usul ve esaslara uygun idari işlem 
yapılmaması nedeniyle Kuruluş Yönetmeliğin ilgili 20. maddesinin mevcut mevzuata 
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2-Gerek Holdingin ve gerekse Holding ile birleştirilen kuruluşların özelleştirme 
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3-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-69 sayılı 
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bulunulması, (Sayfa: 41,111), 

5-3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek 7 inci Maddesi hükmüne göre Adana İli 
Feke İlçesi hudutlarındaki İR.1613 ile İR. 7793 ruhsat numaralı Attepe Demir Madeni 
Sahalarının rödövans karşılığı işletmeciliği ile ilgili olarak Holding ile Özkoyuncu 
Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. AŞ. arasında imzalanan sözleşmeler gerekli 
izinlerin verilmesi talebiyle 16.06.2015 tarihli yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiş olmasına karşılık, henüz bir yanıt alınmamış olması izinsiz 
faaliyette bulunulması anlamına geldiğinden, yapılan talebin sonuçlandırması için 
girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:45) 

 

 
 

6- Holdingin özelleştirme sürecinde olması, rödövans işletmeciliği ve ruhsat 
hakları konusunda Kurumda tecrübeye sahip personel yetersizliği ve yerinde denetim 
eksikliği nedeniyle rödövans sözleşmelerinin yürütülmesinde firma ve yetkili merciler 
ile yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak; 

Attepe maden sahasındaki rezerv tükeninceye kadar rödövans usulüyle 
işletilmesi TDÇİ döneminde imzalanmış protokol gereğince zorunlu olmakla birlikte, 
böylesi bir zorunluluğu olmayan Karakuz maden sahasının, halen yürürlükte olan 
rödövans sözleşmesi hitamında, uzun süreli işletme hakkı devri şekliyle 
özelleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması (Sayfa:55), 

7-1997 yılında faaliyetleri durdurulmuş bulunan Azer-Tekel Sigara ve İçki 
Üretim ve Pazarlama Müşterek Müessesesindeki hisselerin usulüne uygun olarak 
tasfiye edilmesi (Sayfa: 76), 

8- Holdingin iştirak portföyünde bulunan şirketlerdeki hisse paylarının 
özelleştirme imkanı yüksek görülenlerinin öncelikle satış suretiyle, bu imkanı olmayan 
hisse paylarının ise görece çoğunluk hissesine sahip kamu kurum ve kuruluşlarına 
devri suretiyle elden çıkarılması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması (Sayfa:78), 

9-Başta Fethiye-Göcek’teki iskele olmak üzere Holding envanterinde yer alan 
kıymetli gayrimenkullerin ücretsiz olarak kullanılmasını engellemek üzere ihtiyaç 
duyulabilecek koruma amaçlı yatırımların belirlenip programa alınması konusunda 
çalışma başlatılması (Sayfa:83), 

10- Holdingin Ankara dışında bir teşkilatı bulunmadığından, özelleştirmek 
amacıyla Holdinge devredilen veya tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşlardan 
devralınan taşınmazların; uzun yıllar alan özelleştirme süresince kullanılmaması veya 
gereği gibi bakım ve onarımlarının yapılamaması nedeniyle korunamaması vb 
nedenlerle metruk hale geldiği dikkate alınarak inceleme yapmak üzere heyetler 
oluşturularak; 

- Özelleştirilnceye kadar geçen süre içinde kiraya verme veya kamu kurum ve 
kuruluşlarına tahsis etme vb işlemlerle kullanılma imkanlarının araştırılması, 

- Yapılış amacında kullanılması mümkün olmayan metruk hale gelmiş binaların 
İdareye yeni külfetler getirmemesi için söz konusu alanların arsa olarak 
değerlendirilmesi, 

-Holdingce devralınan lojmanların bir an önce özelleştirilmesi veya mahallinde 
faaliyette bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi için girişimlerde 
bulunulması(Sayfa: 119), 

11- Manisa İli, Akhisar İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan Eski Sigara 
Fabrikası sahasındaki 6 adet parselde kayıtlı toplam 819.120,83 m2 yüzölçümlü 
taşınmazların özelleştirme çalışmaları kapsamında 3 kez ihaleye çıkılmış olup, son 
teklif verme tarihi 02.04.2015 olan ihalede teklif verilmediğinden söz konusu ihale 
iptal edilmiştir. Bu taşınmaz için istihdam edilen 12 koruma güvenlik personelinin 
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masraflarının kuruma ek maliyet getireceği de dikkate alınarak ilgili taşınmazın 
özelleştirme çalışmalarının sürdürülmesi(Sayfa:123) 

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

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Kuruma ait araziler üzerinde üçüncü kişilerin gelir getirici faaliyetlerinin 

tespiti ve bunlardan işgal ve kira bedeli alınması için çalışma yapılması, (Sayfa:121) 
2- Sümer Holding bünyesine intikali gereken taşınmazların tespiti için; Kurum 

hak ve menfaatinin temini bakımından başlangıç kamulaştırma miktarları esas alınarak 
arşivlerde ve taşınmazın bulunduğu alanlarda gerekli çalışmanın yapılması, 
(Sayfa:118-119)  

3- Em-Export firması ile Sümer Holding’e devredilen TDÇİ Genel Müdürlüğü 
arasındaki üretim protokolü gereğince üretilmesi gerektiği halde üretilemeyen 72.000 
Ton 541 kg kütük demir’in aynen ifasını gerektiren mahkeme kararının gereği için, 
Gider Karşılıkları Kaydı’nda 2014 yılı için 73.850.000 TL, 2015 yılı için 60.300.000 
TL borç ve gider karşılığı ayrılmış olan Kurum borcunun, Kurum menfaatine uygun 
olan zamanda ifa edilmesi, (Sayfa: 178-184)  

Sonuç: 
Sümer Holding Anonim Şirketi’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 

04.05.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-44 sayılı kararıyla ile kabul edilen 2016 yılı 
bilançosu ve 373.680,90 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel 
görüşmeye sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 

A-Mevzuat: 

1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 

Sümerbank, 3291 sayılı Kanun hükümlerine dayalı 11.09.1987 tarih ve 
87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca özelleştirme kapsamına alınarak, 
hisseleri bilabedel Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına 
devredilmiş; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 08.12.1987 gün ve 81 sayılı 
kararıyla yeniden yapılandırılan ve 18.04.1988 tarihli, 2001 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayımlanan Şirket Ana Sözleşmesi’nde ticaret unvanı “Sümerbank 
Holding Anonim Şirketi” şeklinde değiştirilmiş, 28.10.1988 tarih ve 88/11 sayılı YPK 
Kararı ile 233 sayılı KHK kapsamından çıkarılmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 16.07.1993 tarih ve 93/18 sayılı Kararıyla 
bünyesindeki bankacılık birimi, Sümerbank AŞ’ye dönüştürülerek Holding’ten 
ayrılmış ve bilahare 11.09.1995 tarih ve 95/69 sayılı ÖYK kararı ile özelleştirilmiş, 
sanayi sektöründe faaliyetlerine devam eden bölümü ise “Sümer Holding AŞ” ticaret 
unvanı çatısı altında toplanmıştır. 

Holding, 27.11.1994 tarih ve 22124 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş bulunan 4046 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca 
özelleştirme programına alınmış sayılarak, Kamu Ortaklığı İdaresi’nin portföyünden, 
ÖİB’nin portföyüne aktarılmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile; “… 
özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların 
anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmemelerine karar vermek; özelleştirme 
programına alınan kuruluşlardan, anonim şirket statüsünde olan ve anonim şirket 
haline dönüştürülen kuruluşların sermayelerindeki kamu payı %50’nin altına 
düşünceye kadar bunların sermaye miktarını tespit etmek, kuruluş, birleşme veya 
bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, mal varlıkları ile hak ve 
yükümlülüklerine ilişkin esasları tespit etmek, hesapları ve faaliyetleri ile ilgili her 
türlü düzenlemeyi yapmak, bu işlemleri kolaylaştırıcı tedbirleri almak; kanuni 
sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kuruluşların mali, idari ve hukuki yapıları ile ilgili 
olarak düzenlemeler yapmak,” şeklindeki görev, yetki ve sorumluluklar ile 
donatılmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12.01.1995 tarih ve 95/3 karar sayılı 
toplantısında;  

“11.09.1987 tarih ve 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla özelleştirme 
kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanun’un geçici 11 inci maddesi gereğince 
özelleştirme programına alınmış sayılan Holding’in özelleştirilmesiyle ilgili olarak 
Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu’nun 25.01.1994 tarih ve Özelleştirme 94/1 sayılı 
kararının iptal edilmesine; Holding’e ait varlıklar ile bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki 
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hisselerinin “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine; yapılacak özelleştirmenin; işletme, 
mal ve hizmet birimleri, gayrimenkuller ve diğer varlıkların, mülkiyetinin kısmen veya 
tamamen, bağlı ortaklık ve iştirak hisselerinin tamamının veya İdarece belirlenecek 
kısmının, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere “satış” suretiyle 
yapılmasına karar verilmiş ve ayrıca 01.03.1996 tarihli ve 96/12 sayılı kararı ile de;  
Holding’in bağlı ortaklıklarının; işletme, mal ve hizmet birimleri, gayrimenkulleri ve 
diğer varlıklarının mülkiyetinin kısmen veya tamamen satış yöntemiyle 
özelleştirilmesine, yapılacak özelleştirmenin yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya 
tüzel kişilere “satış” suretiyle yapılması öngörülmüştür. 

ÖİB’nin 04.09.1996 tarihli onayı ile Holding Ana Sözleşmesi’ne ilave edilen ve 
22.10.1996 tarihli, 4150 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen geçici 
madde düzenlemeleri ile; Holding’in, sermayesindeki kamu payı % 50’nin altına 
düşünceye kadar 4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacağı; Holding’in özelleştirme 
kapsamında ve programında kaldığı süre içinde, 4046 sayılı Kanun ve bu Kanun 
hükümlerine istinaden istihsal edilen ÖYK kararlarında yer alan hükümlerin saklı 
kalacağı, bu süre içinde Holding Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerini kullanırken 
4046 sayılı Kanun hükümlerini dikkate alarak, ÖİB ile gerekli koordinasyonun 
sağlanmasından sorumlu ve yükümlü olacağı belirlenmiştir. 

Öte yandan, 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile;“… sermayesinin tamamı 
ÖİB’ye ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşların aktiflerinin özelleştirme 
programında bulunan ve sermayesinin tamamı ÖİB’ye ait başka bir anonim şirkete 
veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak devrine, anonim şirket statüsünde olanların 
aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye şeklinde konularak yeni şirket/şirketler 
kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni bir şirket halinde birleşmelerine veya 
tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine Özelleştirme İdaresince karar verileceği ve 
bunların ana sözleşmelerinin Özelleştirme İdaresince onaylanacağı; bu bentte belirtilen 
işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanmayacağı” 
hükme bağlanmıştır. 

Yine, ÖYK’nın 13.06.2005 tarihli ve 2005/71 karar sayılı toplantısında; “ÖYK 
tarafından 4046 sayılı Kanunun 3/ı maddesi gereği; bugüne kadar sürdürülen 
özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bir bölümü özelleştirilen 
kuruluşların; hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi, hem de kalan varlıklarının daha 
etkin bir şekilde özelleştirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluşların uygun görülecek 
tek yapı veya yapılar altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine yönelik olarak ÖİB 
tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve işlemlerin yerine getirilmesine” karar 
verilmiştir. 

Söz konusu ÖYK kararı uyarınca ve 4046 sayılı Kanun’un 20 nci maddesine 
dayalı olarak; ÖİB’nin 22.08.2005 tarih, 1225 sayılı Oluru ile TÜGSAŞ ve SEKA’nın 
çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Holding 
bünyesinde birleştirilerek tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi; yine bu kuruluşlarda 
çalışan mevcut personelin her türlü haklarıyla birlikte herhangi bir işleme gerek 
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kalmaksızın Holding’e devredilmesi uygun görülmüştür. 

4046 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi hükmüne göre devir bilançosu üzerinden 
tüm hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra mevcut personeliyle birlikte Holding  
bünyesinde birleştirilmiş ve tasfiyesiz infisah suretiyle tüzel kişilikleri sonlandırılmış 
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devam etmeleri amacıyla bu şirketlerin faaliyet alanları, ana sözleşme değişiklikleri ile 
Holding’in amaç ve faaliyet konuları arasına dahil edilmiştir.  
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Tadil Tasarısı 26.10.2016 tarih 9184 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir. 
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haklarına ilişkin işlemler; 657, 5434, 5510 ve 4046 sayılı kanunlar, 527 sayılı KHK ve 
bunların ek ve değişiklikleri ile mali yıl bütçe kanunları, YPK ve ÖİB kararlarına göre 
yürütülürken; işçilerin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemlerde; 4857 sayılı İş 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile 
bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümleri 
uygulanmıştır. 

Holding, 4046 sayılı Kanun uyarınca sermayesindeki kamu payı %50’nin altına 
düşünceye kadar, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM 
ve Sayıştay’ın denetimine tabi bulunmaktadır. 

3Sayıştay   



 

 
 

1-Tüzükler:  

2016 yılı içerisinde Holding’in görev ve yetkileriyle ilgili herhangi bir tüzük 
çıkartılmamıştır. 

2-Bakanlar Kurulu kararları: 

Bakanlar Kurulu’nun kamu kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin genel nitelikteki 
kararları ile kamu personelinin ücret, ek ödeme ve sosyal giderlerinin belirlenmesine 
esas olan katsayı, puan ve oran tespitine ilişkin kararları, ilgili kamu kuruluşlarında 
olduğu gibi Holding’de de uygulanmıştır. 

3-Uluslararası anlaşmalar: 

Holding’in uluslararası anlaşmalardan dolayı, herhangi bir yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 

4-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 

2016 yılı ile ilgili 21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
ücretlerin tespitine ilişkin YPK kararı gereğince kapsam dışı personelin ücretleri 
arttırılmıştır.  

5-Yönetmelikler: 

Holding’in iç mevzuatı, Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan 
yönerge ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. tta Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğünün 
tüzel kişiliğinin sona erdirilerek Holding ile birleştirilmesine karar verilmesi nedeniyle 
yeni durum neticesinde gerek Holding gerekse de tta Gayrimenkul AŞ. Genel 
Müdürlüğünde halen uygulanmakta olan Yönetmeliklerde yeknesaklık 
sağlanabilmesini teminen Yönetim Kurulunun 20.12.2016 tarih ve 12/67 sayılı kararı 
ile mevcut yönetmelikler gözden geçirilerek, Şirket Sicil Amirleri Yönetmeliği, 
Disiplin Kuralları Ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Şirket Görevde Yükselme Ve 
Unvan Değişikliği ile ilgili yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığına görüş alınmak 
üzere gönderilmiş ancak bazı konularda mutabakat sağlanamadığından bu 
yönetmeliklerde revizyon yapılması beklenmektedir. 

Şirkette 16 adet yönetmelik uygulanmaktadır. 

Holding yönetim kurulunun TTA ile birleşme sürecinden sonra yeniden 
teşkilatlanma sürecinde bazı kadrolarda yaşanan görev değişikliği işlemlerinde 
Holdingin uyguladığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 20. 
maddesinde “4046 sayılı özelleştirme kanunu hükümlerine göre kuruma ilk defa 
atanacaklar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacak kurum birleştirmeleri 
neticesinde yapılacak iş ve işlemler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” 
denilmektedir.  

Ancak 4046 sayılı kanunda bu anlamda bir hüküm olmadığı gibi 18.04.1999 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinde de bu 
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anlamda bir hüküm bulunmadığından, Bakanlar Kurulunun kararı ile uygulamaya 
konulan ilgili yönetmeliğin 8 inci maddesi ile getirilen sınav şartı gibi usul ve 
esaslarına uygun idari işlem yapılmamaktadır.  

Holding Yönetim Kurulunun tta ile birleşmesinden sonra yeniden teşkilatlanma 
sürecinde bazı kadrolarda yaşanan görev değişikliği işlemlerinde Holdingin uyguladığı 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 20. maddesinde “4046 
sayılı Özelleştirme Kanunu hükümlerine göre kuruma ilk defa atanacaklar ile 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacak kurum birleştirmeleri neticesinde 
yapılacak iş ve işlemler hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” 
denilmektedir. Ancak 4046 sayılı Kanunda bu anlamda bir hüküm olmadığı gibi 
18.04.1999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair 
Yönetmelikde de bir hüküm bulunmamadığından, Bakanlar Kurulunun çıkardığı ilgili 
Yönetmeliğin 8.maddesi ile getirilen sınav şartı gibi usul ve esaslara uygun idari işlem 
yapılmaması nedeniyle Kuruluş Yönetmeliğin ilgili 20. maddesinin mevcut mevzuata 
uygun hale getirilmesi önerilir. 

B-Teşkilat: 

1-Teşkilat yapısı: 

Ana Sözleşme’ye göre Holding’in organları; genel kurul ve yönetim kuruludur. 
Yürütme organı ise, Holding genel müdürlüğüdür. Ana Sözleşme’nin 29 uncu 
maddesine göre Holding’in teşkilat yapısı Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir. 

Holding’in faaliyetleri, 2016 yılsonu itibariyle Ankara’da bulunan genel 
müdürlük merkez teşkilatında tarafından yürütülmektedir.  

Merkez teşkilatı; genel müdür, iki genel müdür yardımcısı, beş daire başkanlığı 
ile danışma ve denetim birimlerinden oluşmaktadır.  

Holding Yönetim Kurulu’nun 27.10.2016 tarih ve 10/5 sayılı kararıyla kabul 
edilen teşkilat şemasına; rapor ekleri arasında (Ek:1) yer verilmiştir. 

Yeniden düzenlenen organizasyon şeması ile; Holding’in faaliyetleri, 
Ankara’da bulunan Genel Müdürlük merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında yer alan 
Taşucu Kâğıt Sanayii İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülmekte iken, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-69 sayılı onayı ile 2005 yılında 
SEKA’dan devralınan Mersin/Taşucu İşletmesinin kullanımında olan taşınır ve 
taşınmazların bedelsiz olarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne devredeilmesi 
kabul edilmiş olup, 14.02.2017 tarihinde taraflar arasında yapılan protokol ile devir 
işlemleri tamamlanarak, Taşucu İşletmesi kapatılmıştır. 

2017 yılında da, 

2-Genel Kurul: 

Holding’in, özelleştirme kapsam ve programında bulunması ve pay sahipliği 
hakkının ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle, 2016 yılı Özelleştirme İdaresi 
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Başkanlığınca düzenlenen 04.05.2017 yılında Genel kurul kararında 2016 yılı dönem 
karının dağıtılmayarak holding bünyesinde bırakılmasına, açılmış yada açılacak 
davaların sonuçları ile oluşacak cezai, mali ve hukuki sorumluluk saklı kalmak şartıyla 
Holding  yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verilmiştir. 

3-Karar organı: 

Ana Sözleşme’nin 27. Maddesine göre, Holding Yönetim Kurulu 5 (beş)  
üyeden oluşmaktadır. Üyeler, aralarından Yönetim Kurulu’na Başkan ve Başkan 
Vekili seçmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Yönetim Kurulu, 
Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Holding’in işlerini 
tedvirde, Kanun ve Ana Sözleşme’nin Genel Kurul (ÖİB)’a verdiği yetkilerin 
dışındaki tüm yetkilere tam olarak sahiptir. 

Holding’in özelleştirme kapsam ve programında bulunması ve pay sahipliği 
hakkının ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle, Holding Yönetim Kurulu Başkan ve 
Üyeliklerine ÖİB’yi temsilen Ana Sözleşme hükmü dışında 1 yıllık süre için 4046 
sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB’nin teklifi ve ilgili Bakan 
Oluru ile atama yapılmaktadır. 

Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 
2016 yılı faaliyet döneminde yaptığı 13 oturum neticesinde, toplam 74 karar almıştır. 

Karar Organının oluşumunu gösteren çizelgeye, raporun baş tarafında yer 
verilmiştir. 

4-Yürütme organı: 

Holding’in yürütme organı olan Genel Müdürlük; Genel Müdür, iki Genel 
Müdür Yardımcısı ve altı Daire Başkanlığı ile onlara bağlı alt birimlerden 
oluşmaktadır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel 
Müdür’e bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

Ana Sözleşmede, Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu’nca seçileceği ve ücretinin 
Yönetim Kurulu’nca tespit edileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Ancak, 4046 sayılı Kanunun 4/i maddesi uyarınca özelleştirme kapsamında 
bulunan kuruluşların genel müdürleri, ÖİB’nin teklifi Başbakanın onayı ile atanmakta 
iken 13.05.2009 tarih ve 116 sayılı Başbakan Oluru ile söz konusu atama yetkisi 
Maliye Bakanı’na devredilmiştir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan 
Holding’de Genel Müdür, ÖİB’nin teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından 
atanmaktadır. Nitekim şirket genel müdürü, 18.07.2016 tarih ve 99 sayılı Maliye 
Bakanlığı oluru atanmış,19.07.2016 tarihinde görevine başlamıştır. Yönetim kurulu 
tarafından 20.07.2016 tarih ve 7/24 sayılı kararla birinci derece imza yetkisi 
verilmiştir. 

 

6 Sayıştay   



 

 
 

Başkanlığınca düzenlenen 04.05.2017 yılında Genel kurul kararında 2016 yılı dönem 
karının dağıtılmayarak holding bünyesinde bırakılmasına, açılmış yada açılacak 
davaların sonuçları ile oluşacak cezai, mali ve hukuki sorumluluk saklı kalmak şartıyla 
Holding  yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verilmiştir. 

3-Karar organı: 

Ana Sözleşme’nin 27. Maddesine göre, Holding Yönetim Kurulu 5 (beş)  
üyeden oluşmaktadır. Üyeler, aralarından Yönetim Kurulu’na Başkan ve Başkan 
Vekili seçmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Genel Kurul, 
Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Yönetim Kurulu, 
Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu Holding’in işlerini 
tedvirde, Kanun ve Ana Sözleşme’nin Genel Kurul (ÖİB)’a verdiği yetkilerin 
dışındaki tüm yetkilere tam olarak sahiptir. 

Holding’in özelleştirme kapsam ve programında bulunması ve pay sahipliği 
hakkının ÖİB tarafından yürütülmesi nedeniyle, Holding Yönetim Kurulu Başkan ve 
Üyeliklerine ÖİB’yi temsilen Ana Sözleşme hükmü dışında 1 yıllık süre için 4046 
sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB’nin teklifi ve ilgili Bakan 
Oluru ile atama yapılmaktadır. 

Yönetim Kurulu kendi görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, 
2016 yılı faaliyet döneminde yaptığı 13 oturum neticesinde, toplam 74 karar almıştır. 

Karar Organının oluşumunu gösteren çizelgeye, raporun baş tarafında yer 
verilmiştir. 

4-Yürütme organı: 

Holding’in yürütme organı olan Genel Müdürlük; Genel Müdür, iki Genel 
Müdür Yardımcısı ve altı Daire Başkanlığı ile onlara bağlı alt birimlerden 
oluşmaktadır. Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel 
Müdür’e bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

Ana Sözleşmede, Genel Müdür’ün Yönetim Kurulu’nca seçileceği ve ücretinin 
Yönetim Kurulu’nca tespit edileceği hükmüne yer verilmiştir. 

Ancak, 4046 sayılı Kanunun 4/i maddesi uyarınca özelleştirme kapsamında 
bulunan kuruluşların genel müdürleri, ÖİB’nin teklifi Başbakanın onayı ile atanmakta 
iken 13.05.2009 tarih ve 116 sayılı Başbakan Oluru ile söz konusu atama yetkisi 
Maliye Bakanı’na devredilmiştir. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan 
Holding’de Genel Müdür, ÖİB’nin teklifi üzerine Maliye Bakanı tarafından 
atanmaktadır. Nitekim şirket genel müdürü, 18.07.2016 tarih ve 99 sayılı Maliye 
Bakanlığı oluru atanmış,19.07.2016 tarihinde görevine başlamıştır. Yönetim kurulu 
tarafından 20.07.2016 tarih ve 7/24 sayılı kararla birinci derece imza yetkisi 
verilmiştir. 

 

 

 
 

5-Servisler: 

Holding’in teşkilat şemasında yer alan hizmet birimlerinden, raporun diğer 
bölümlerinde değinilmeyen servislerin çalışmalarına aşağıda yer verilmiştir. 

Hukuk Müşavirliği: 

Holding’in hukuk işleri, “Sümer Holding Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği” 
esaslarına göre yürütülmektedir. Bu çerçevede Holding’de bir I. Hukuk Müşavirinin 
yanı sıra, iki Hukuk Müşaviri ve bir  avukat ile 3 de büro personeli görev yapmakta 
iken tta ile birleşme neticesinde 1. Hukuk Müşaviri ile 3 adet hukuk müşaviri, kapsam 
dışı statüde 6 avukat,1 büro müdürü ve 6 adet büro personeli olmak üzere 17 kişi 
çalışmaktadır.  

Ayrıca 2016 yılında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına 
Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti” tutarı aylık brüt 1.500,00 TL ödenmek suretiyle 
40 adet vekâlet akitli avukat ile çalıştırılmakta olup, bunlardan 20’si Ankara, 6’sı 
İstanbul, 3’ü İzmir, diğerleri Kocaeli, Konya, Giresun, Zonguldak, Diyarbakır, Silifke, 
Adana, Sivas, Muğla, Malatya ve Antalya barolarına kayıtlı olarak bu illerde ve çevre 
illerdeki dosyaları takip etmişlerdir. Kurum, 2016 yılında 747.400 TL sözleşmeli 
avukatlara ödeme yapmıştır. 

Holdinge ait 2016 yılına ait dava çizelgesine aşağıda yer verilmiştir. 
Tablo:2 Holding leh/aleyhindeki dava ve icra takipleri 
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2016 Yılına 
devrolan Holdingin Açtığı 

Holdinge 
Karşı 

2016 yılında 
Sonuçlanan 

2017'e devir 

Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL 

İdari ve Vergi 365 17.630  0 0  2 0 100 3.225 267 14.405  

İş ve Hukuk 869 230.899  1 769  6 82 192 14.914 684 216.836  

Ceza 86 0  0 0  0 0 0 0 86 0  

İcra 954 50.098  49 1.062  0 0 33 333 970 50.827  

Toplam 2.274 298.627  50 1.831  8 82 325 18.472 2.007 282.068   
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 2016 Yılına 
devrolan Holdingin Açtığı 

Holdinge 
Karşı 

2016 yılında 
Sonuçlanan 

2017'e devir 

Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL 

İdari ve Vergi 195 805  3 850  4 0 74 106 128 1.549  

İş ve Hukuk 850 13.323  15 16  20 83 123 2.889 762 10.532  

Ceza 80 114  4 0  0 0 8 1 76 113  

İcra 668 23.600  33 868  11 252 71 2.926 641 21.794  

Toplam 1.793 37.842  55 1.734  35 335 276 5.922 1.607 33.988   
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2016 Yılına 
devrolan Holdingin Açtığı Holdinge 

Karşı 
2016 yılında 
Sonuçlanan 2017'e devir 

Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL 

İdari ve Vergi 560 18.435  3 850  6 0 174 3.331 395 15.954  

İş ve Hukuk 1.719 244.222  16 785  26 165 315 17.803 1.446 227.368  

Ceza 166 114  4 0  0   8 1 162 113  

İcra 1.622 73.698  82 1.930  11 252 104 3.259 1.611 72.621  

Toplam 4.067 336.469  105 3.565  43 417 601 24.394 3.614 316.056  

Holding tarafından açılmış olan ve halen devam eden dava ve icra takiplerinin 
konusunu, ağırlıklı olarak çeşitli alacak davaları teşkil ederken; Şirket aleyhine açılmış 
ve halen devam eden davaların konusunu ise, çeşitli maddi tazminat ve alacak davaları 
oluşturmaktadır. Sümer Holding’in 2016 yılı başında dava dosya sayısı 1.793 iken tta 
gayrimenkul AŞ ile birleşmesi sonucu 2017 yılına devreden dosya sayısı 3.164 olmuş, 
birleşme sonrası tta gayrimenkul AŞ’nin özellikle sorunlu işlerinin çokluğu, Hukuk 
servisinin işini yoğunlaştırmak durumunda kalmıştır.2017 yılında devreden dava 
dosyalarının maddi karşılığı 316.056 bin TL’dir. Kurum üzerinde en önemli risk 
faktörü, şu anda en önemli iş yükü durumunda bulunan özellikle eski sorunlardan 
kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar olması nedeniyle bu konularla ilgili dava 
dokümantasyonlarının tekrar ihya edilmesi ve bu konuları bilen personelin kalmaması 
gözönüne alındığında dava süreçlerini aksatacak, mahkemelerin karar vermesini 
zorlaştıracak durumların yaşanmamasına önem verilmelidir. 

Tekel Ankara Başmüdürlük binası yapım işinde Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
2007 yılında hazırlanan rapor çerçevesinde 50.098 bin TL fazla ödeme yapıldığı tespit 
edilmiş bu konuda İstanbul 9. asliye ticaret mahkemesinde alacak davası açılmış, buna 
karşılık yüklenici firma da Ankara 1.asliye ticaret mahkemesinde açtığı karşı davada 
kesin hesabın mahkemece yapılması, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla 
10.000 TL ödeme yapılması ve teminat mektuplarının nakde çevrilmemesi maksadıyla 
bu konuda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. Daha sonra mahkemenin 
belirlediği 2 farklı bilirkişinin tespit ettiği rakamlar %100 oranında birbirinden farklı 
olarak gerçekleşmiş, bu süreçte mahkeme yetkisizlik kararı vermiş, bu karar ise 
Yargıtay tarafından bozulmuştur. Şu an itibariyle yargı süreci devam etmekle birlikte 
bahsedilen Tekel binaları özelleştirme kapsamında satışı yapılmış durumdadır. 

 Tekel Genel Müdürlüğü’nden devreden Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi yapım 
işinde işin sözleşmesine uygun ifa edilmediği, eksik ve projesine uygun olmadığı  
hususlarına istinaden fazlaya dair hakların saklı tutulması kaydıyla 16,1 milyon TL 
tutarında alacak davası açılmış ve bununla ilgili gerçek olmayan geçici kabul 
tutanaklarına imza atan sorumlular aleyhine sahte evrak düzenleme suçlarından İzmir 
Ağır Ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Kurumun açtığı dava ile karşı tarafın davası 
birleştirilmiş, mahkeme karşı tarafın alacağının tespiti amacıyla bilirkişi 
görevlendirmiştir. Şu an itibariyle dava süreci devam etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen davalı işlerde yargı sürecinin uzun sürmesinin nedeni dava 
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2016 Yılına 
devrolan Holdingin Açtığı Holdinge 

Karşı 
2016 yılında 
Sonuçlanan 2017'e devir 

Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL Adet 
Tutar 

Bin TL Adet 
Tutar  

Bin TL 

İdari ve Vergi 560 18.435  3 850  6 0 174 3.331 395 15.954  

İş ve Hukuk 1.719 244.222  16 785  26 165 315 17.803 1.446 227.368  

Ceza 166 114  4 0  0   8 1 162 113  

İcra 1.622 73.698  82 1.930  11 252 104 3.259 1.611 72.621  

Toplam 4.067 336.469  105 3.565  43 417 601 24.394 3.614 316.056  

Holding tarafından açılmış olan ve halen devam eden dava ve icra takiplerinin 
konusunu, ağırlıklı olarak çeşitli alacak davaları teşkil ederken; Şirket aleyhine açılmış 
ve halen devam eden davaların konusunu ise, çeşitli maddi tazminat ve alacak davaları 
oluşturmaktadır. Sümer Holding’in 2016 yılı başında dava dosya sayısı 1.793 iken tta 
gayrimenkul AŞ ile birleşmesi sonucu 2017 yılına devreden dosya sayısı 3.164 olmuş, 
birleşme sonrası tta gayrimenkul AŞ’nin özellikle sorunlu işlerinin çokluğu, Hukuk 
servisinin işini yoğunlaştırmak durumunda kalmıştır.2017 yılında devreden dava 
dosyalarının maddi karşılığı 316.056 bin TL’dir. Kurum üzerinde en önemli risk 
faktörü, şu anda en önemli iş yükü durumunda bulunan özellikle eski sorunlardan 
kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar olması nedeniyle bu konularla ilgili dava 
dokümantasyonlarının tekrar ihya edilmesi ve bu konuları bilen personelin kalmaması 
gözönüne alındığında dava süreçlerini aksatacak, mahkemelerin karar vermesini 
zorlaştıracak durumların yaşanmamasına önem verilmelidir. 

Tekel Ankara Başmüdürlük binası yapım işinde Başbakanlık Teftiş Kurulunca 
2007 yılında hazırlanan rapor çerçevesinde 50.098 bin TL fazla ödeme yapıldığı tespit 
edilmiş bu konuda İstanbul 9. asliye ticaret mahkemesinde alacak davası açılmış, buna 
karşılık yüklenici firma da Ankara 1.asliye ticaret mahkemesinde açtığı karşı davada 
kesin hesabın mahkemece yapılması, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak kaydıyla 
10.000 TL ödeme yapılması ve teminat mektuplarının nakde çevrilmemesi maksadıyla 
bu konuda ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir. Daha sonra mahkemenin 
belirlediği 2 farklı bilirkişinin tespit ettiği rakamlar %100 oranında birbirinden farklı 
olarak gerçekleşmiş, bu süreçte mahkeme yetkisizlik kararı vermiş, bu karar ise 
Yargıtay tarafından bozulmuştur. Şu an itibariyle yargı süreci devam etmekle birlikte 
bahsedilen Tekel binaları özelleştirme kapsamında satışı yapılmış durumdadır. 

 Tekel Genel Müdürlüğü’nden devreden Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi yapım 
işinde işin sözleşmesine uygun ifa edilmediği, eksik ve projesine uygun olmadığı  
hususlarına istinaden fazlaya dair hakların saklı tutulması kaydıyla 16,1 milyon TL 
tutarında alacak davası açılmış ve bununla ilgili gerçek olmayan geçici kabul 
tutanaklarına imza atan sorumlular aleyhine sahte evrak düzenleme suçlarından İzmir 
Ağır Ceza mahkemesinde dava açılmıştır. Kurumun açtığı dava ile karşı tarafın davası 
birleştirilmiş, mahkeme karşı tarafın alacağının tespiti amacıyla bilirkişi 
görevlendirmiştir. Şu an itibariyle dava süreci devam etmektedir. 

Yukarıda bahsedilen davalı işlerde yargı sürecinin uzun sürmesinin nedeni dava 

 

 
 

konusu alacak bedellerini aradan geçen zaman gözönüne alınarak belirlemenin zorluğu 
ve açılan davaların zamanında açılmamasıdır. Bu durumda hukuk biriminin eski de 
olsa geçmişte yapılan soruşturma faaliyetlerini inceleyerek olaya vakıf olmaya 
çalışması ve hukuki anlamda yapılacak takibatın süresinde gerçekleştirilmesi 
konusunda hassas davranması gerekmektedir.  

b) Teftiş Kurulu Başkanlığı: 
Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışmakta olup 

Teftiş Kurulu Başkanlığı; bir başkan, 2 başmüfettiş, 1 müfettiş ve 1 uzman olmak 
üzere toplam 5 personelden oluşmaktadır. 

2016 yılında; 12 birimin normal teftişi yapılmış ayrıca 23 farklı konuda 
inceleme ve soruşturma faaliyeti düzenlenmiştir. 

C-Personel durumu: 
1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Holding’in 2016 yılı personel kadroları ile çalışan personelin ortalama ve 

yılsonu mevcutları önceki dönem verileriyle birlikte, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 3: Personel kadro ve mevcutları 

Personel 
2015 2016 

Çalışan personel Norm 
kadro 
sayı 

Program 
kadro 
sayı 

Çalışan personel 

Ortalama 
kişi 

Yıl sonu 
kişi 

Ortalama 
kişi 

Yıl sonu 
kişi 

A-Memurlar:         
  Genel idare hizmetleri 19 19  90 24 36 
  Toplam (A) 19 19  90 24 36 
B-Sözleşmeliler: 101 98  308 100 106 
  Toplam (B) 101 98  308 100 106 
C-İşçiler:       
  1-Sürekli işçiler 47 43   55 103 
  Toplam (C) 47 43   55 103 

Genel toplamı 167 160  398 179 245 
Yüklenici işçileri    64   129 129 

2016 yılına ait memur ve sözleşmeli personel kadro ve pozisyonları;134’ü 
merkez, 8’i taşra teşkilatı olmak üzere 142 adet; daimi işçi personel kadroları ise 86’sı 
merkez, 17’i taşra teşkilatı olmak üzere 103 adet olarak belirlenmiştir. 

Raporun ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere; özelleştirme kapsam ve 
programında bulunan TÜGSAŞ, SEKA, TDÇİ gibi kuruluşlar Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın Onayıyla tüzel kişilikleri sonlandırılarak Holding bünyesine 
alındığından, bu kuruluşların Bakanlar Kurulu’nca ihdas edilmiş tüm kadroları, 
Holding bünyesine intikal etmiştir. Bu kadrolardan ihtiyaç duyulmayanlar, ilgili 
mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu Kararları ve ÖİB onayıyla iptal edilmektedir. 

Şirket merkezi ve taşra teşkilatında çalışan personel sayısı 2016 yılı başında 160 
kişi iken yıl içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı 
oluru ile Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’den 
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20’si memur, 18’i söleşmeli personel ve 52’si  kapsam dışı personel olarak tanımlanan 
işçi statüsünde büro personeli ile 33 lapsam içi işçi olmak üzere toplam 123 personelin 
devralınması ile diğer giriş ve çıkışlardan sonra yıl sonunda personel sayısı 245’e 
yükselmiştir. 

Ayrıca yüklenici eliyle yaptırılmakta olan iş ve hizmetlerde 2016 yılında 129 
kişi çalıştırılmıştır. Bunların 12’si Akhisar tta Gayrimenkulden kalan taşınmazları 
korumak üzere görevlendirilen güvenlik personeli, 2 adedi Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığında şoför kadrosunda geçici görevlendirilmiş, 4 adedi ise Malatya Vagon 
fabrikasında görevli güvenlik personelinden oluşmaktadır. Sözleşmeli pozisyonda 
çalışan 8 adet Taşucu işletmesi personeli 2017 yılı haziran ayında ihtiyaç fazlası 
personel kapsamında başka kurumlara gönderilmiştir. Yine Taşucu işletmesinde görev 
yapan 17 adet işçi niteliğindeki personel de başka kurumlarda gönderilmiştir. Memur 
ve sözleşmeli personelin teşkilat içinde dağılımını gösteren çizelgeye, rapor ekleri (Ek: 
2) arasında yer verilmiştir.  

Memurlar, özlük hakları yönünden 657 sayılı Kanun’a, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden 5434 ve 5510 sayılı kanunlara tabi olarak 399 sayılı KHK’nın I 
sayılı cetvelinde bulunan, asli ve sürekli hizmetleri gören, büyük çoğunluğu yönetim 
kadrosunda yer alan personel olup, ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Sözleşmeli personelle ilgili işlemler, 399 ve 527 sayılı KHK’lar ile YPK 
kararları ve Sümer Holding Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir.  

Memur ve sözleşmeli personelin yıl içinde hareketini gösteren çizelgelere rapor 
ekleri ( Ek 3 ) arasında yer verilmiştir. 

İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olan ve 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunan, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
personeldir. 

İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi,  4857 sayılı İş 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
bunların ek ve tadilleri ile işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş 
sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 

2016 yılı dönem başında 43 kişi olan işçi sayısı; yıl içinde 9 işçinin emekli 
olması ve 16 işçinin de işten çıkarılması sonucunda ve 85 işçinin de birleşilen tta 
Gayrimenkul AŞ’den devralınmasıyla yılsonunda 103 kişi olmuştur. İşçilerin teşkilat 
içindeki dağılımı ile yıl içindeki hareketini gösteren çizelgelere, rapor ekleri (Ek: 4,) 
arasında yer verilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 149-K020 sayılı kararı 
ile Sümer Holding AŞ’ye devredilen tta Gayrimenkul AŞ’nin çalışanı olan 85 adet işçi 
niteliğindeki personelin, 33’ü kapsam içi, 52’sinin ise kapsam dışı statüde olduğu 
görülmüştür. Belirtilen personelden 36’sı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında olmak 
üzere 43 personel farklı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir.  
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20’si memur, 18’i söleşmeli personel ve 52’si  kapsam dışı personel olarak tanımlanan 
işçi statüsünde büro personeli ile 33 lapsam içi işçi olmak üzere toplam 123 personelin 
devralınması ile diğer giriş ve çıkışlardan sonra yıl sonunda personel sayısı 245’e 
yükselmiştir. 

Ayrıca yüklenici eliyle yaptırılmakta olan iş ve hizmetlerde 2016 yılında 129 
kişi çalıştırılmıştır. Bunların 12’si Akhisar tta Gayrimenkulden kalan taşınmazları 
korumak üzere görevlendirilen güvenlik personeli, 2 adedi Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığında şoför kadrosunda geçici görevlendirilmiş, 4 adedi ise Malatya Vagon 
fabrikasında görevli güvenlik personelinden oluşmaktadır. Sözleşmeli pozisyonda 
çalışan 8 adet Taşucu işletmesi personeli 2017 yılı haziran ayında ihtiyaç fazlası 
personel kapsamında başka kurumlara gönderilmiştir. Yine Taşucu işletmesinde görev 
yapan 17 adet işçi niteliğindeki personel de başka kurumlarda gönderilmiştir. Memur 
ve sözleşmeli personelin teşkilat içinde dağılımını gösteren çizelgeye, rapor ekleri (Ek: 
2) arasında yer verilmiştir.  

Memurlar, özlük hakları yönünden 657 sayılı Kanun’a, emeklilik ve sosyal 
güvenlik yönünden 5434 ve 5510 sayılı kanunlara tabi olarak 399 sayılı KHK’nın I 
sayılı cetvelinde bulunan, asli ve sürekli hizmetleri gören, büyük çoğunluğu yönetim 
kadrosunda yer alan personel olup, ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi bulunmaktadır. 

Sözleşmeli personelle ilgili işlemler, 399 ve 527 sayılı KHK’lar ile YPK 
kararları ve Sümer Holding Sözleşmeli Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir.  

Memur ve sözleşmeli personelin yıl içinde hareketini gösteren çizelgelere rapor 
ekleri ( Ek 3 ) arasında yer verilmiştir. 

İşçiler, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapan, sendika üyesi olan ve 
toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunan, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan 
personeldir. 

İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi,  4857 sayılı İş 
Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
bunların ek ve tadilleri ile işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş 
sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 

2016 yılı dönem başında 43 kişi olan işçi sayısı; yıl içinde 9 işçinin emekli 
olması ve 16 işçinin de işten çıkarılması sonucunda ve 85 işçinin de birleşilen tta 
Gayrimenkul AŞ’den devralınmasıyla yılsonunda 103 kişi olmuştur. İşçilerin teşkilat 
içindeki dağılımı ile yıl içindeki hareketini gösteren çizelgelere, rapor ekleri (Ek: 4,) 
arasında yer verilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 05.09.2016 tarih ve 149-K020 sayılı kararı 
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Kapsam dışı statüdeki personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre 
kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra atandıkları için nakle tabi personel 
sayılmamaktadırlar.  

Ayrıca 4046 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrasında, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının KİT ve Bağlı ortaklıklarında ve özelleştirme kapsam ve 
programına alınan kuruluşlardaki personelden hizmetine ihtiyaç duyduklarını, ücreti 
ve özlük hakları kendi kuruluşu tarafından karşılanmak kaydıyla resen 
görevlendirebileceği belirtilmiştir. 
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2013 yılında işe aldığı ve ÖİB’de görevlendirdiği, devir yapıldığında ise Sümer 
Holding AŞ’ye devredilen personelden oluşmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen ÖİB’de görevli olan işçi kapsamındaki nakle tabi olmayan 
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mutabakata varılması, 

Yukarıda bahsedilen konu ile ilişkili yine 657 sayılı kanun ve 399 ile 527 sayılı 
KHK kapsamında olmakla birlikte Holdinge özelleştirme kapsamına alındığı tarihten 
sonra gelmesi nedeniyle nakle tabi olmayan personele ihtiyaç kalmadığı durumlarda 
nakil haklarının da bulunmamasından dolayı işlerine son verildiğinde, bu kapsamdaki 
personel, mahkeme kanalıyla kazanılmış hak vs gibi nedenlerden dolayı göreve iade 
kararı alabilmektedir.  

Bu sorunun, Sümer Holdingin tasfiye durumu hızlandıkça sayı itibariyle 
artacağı ve kurumun tasfiye durumunu zorlaştıracağından dolayı 4046 sayılı kanunun 
ilgili 22. maddesinde nakle tabi olmayan personele ne gibi bir işlem yapılacağı ile ilgili 
açık bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konunun da yasa değişikliği 
gerektirmesi nedeniyle TBMM nezdinde gündeme taşınması gerekli görülmektedir. 

Bu nedenle; Gerek Holdingin ve gerekse Holding ile birleştirilen kuruluşların 
özelleştirme programına alınmasındanan sonra işe alınan ve nakle tabi olmayan 
personelin, Holding’in tasfiyesi durumunda iş sözleşmelerinin feshedilmesi veya 4C 
statüsü ile başka kurumlara devirleri halinde yaşayacakları hak kayıpları ve başka 
diğer sorunlarla karşılaşılmamasını teminen, 4046 sayılı kanunun 22.maddesinde nakle 
tabi olmayan personele ne gibi bir işlem yapılacağı konusunda açık bir düzenleme 
yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulmasıönerilir. 

Sümer Holding bünyesinde kadrolu çalışan bir diş hekimi ve başuzman 
kadrosunda bir işyeri hekimi olarak çalışan personel 22.11.2016 tarihinde emekliye 
ayrılmış, halihazırda dışarıdan sadece kısmi zamanlı olarak işyeri hekimi hizmeti 
alınmaktadır. 
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  Sümer Holdingde, 21.11.2005 tarih ve 18 sayılı Genelgeye istinaden Sadece 
Müdür altı personelin işe gidiş ve gelişlerinin imza föyü ile tespit edilmesi esası 
getirilmiştir.  Diğer personelle ilgili herhangi bir esas getirilmemiştir. İş yerine giriş ve 
çıkışların takibini ilgili daire başkanlıkları yapmaktadır. Personel takip kontrolünün 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yapılması, personel bordrolarının da bu 
daire başkanlığınca yapılması ve bilgilerin daha güvenli ve sağlıklı tutulması açısından 
gerekli görülmektedir. 

1-Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılı faaliyet döneminde tüm personele yapılan ücret, ek ödeme, sosyal 

gider niteliğindeki harcamaların detayı, önceki dönem verileriyle birlikte aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4: Personele yapılan harcamalar 

Personele yapılan 
harcamalar 

2015 2016 
H a r c a n a n  

 
H a r c a n a n  

  Kişi Ödeneğin       Cari  Geç.yılla   Kişi 
Toplam başına son Esas Ek Sosyal yıl ilgili  Toplam başına 

harcama 
ayda   
düşen durumu ücretler ödemeler giderler toplamı 

öd. ve 
geri al.  harcama 

ayda  
düşen 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 
A-Yönetim Kur. ve 
denetim kur  üyeleri  
(Kuruluş dışı) 

294 - 300 279     279 - 279 - 

B-Memurlar 1.655 2.688 5.795 1.662 163 333 2.158  2.158 7.819  
C-Sözleşmeli personel  9.831 2.046 9.553 5.198 703 1.354 7.255 4.106 11.361 6.106  
D-İşçiler  5.057 2.278 7.346 2.320 864 1.120 4.305 2.351 6.656 6.048  
E- Taşeron işçi 9              15  15    
Toplam(A+B+C+D) 16.846 - 22.994 9.459 1.730 2.807 13.996 6.472 20.469 5.634  
 Geçen yıl toplamı       18.236 7.776 2.130 2.415 12.318 4.519 16.846 6.146 
  Fark     4.758 1.683 (400) 392 1.678 1.953 3.622 (512) 

Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler YPK kararlarıyla belirlenmektedir. 
2016 yılında memur ve sözleşmeli personelin ücret ve diğer sosyal hakları, 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri 
uyarınca, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem toplu sözleşme hükümleri ile 
belirlenmiştir. 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla; memur personelin, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na göre uygulanmakta olan aylık gösterge, ek gösterge ile 
taban aylığı ve yan ödeme katsayıları ile 375 sayılı KHK kapsamında ödenmekte olan 
tazminatın gösterge ve katsayıları yeniden belirlenmiş, sözleşmeli personelin de ücret 
tavanı yükseltilerek taban ve tavan ücretleri artırılmıştır. 

Holding bünyesinde 3 ayrı toplu iş sözleşmesinin uygulandığı, Genel Müdürlük 
merkezinde Tez-Koop-İş Sendikası, Taşucu İşletmesinde Selüloz-İş Sendikası ile 
01.01.2015 - 31.12.2016 dönemi için toplu iş sözleşmesinin bağıtlandığı, ayrıca 
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birleşilen tta Gayrimenkul AŞ’nin Tekgıda İş sendikası ile imzalan toplu iş sözleşmesi 
01.03.2015-28.02.2017 tarihleri arasında uygulama bulmuş olup; 2016 yılında söz 
konusu toplu iş sözleşmelerinin ikinci yıl hükümleri uygulanmış, Holding ve bağlı iş 
yerlerinde çalışan işçilere yılın ilk altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 oranında 
ücret artışı yapılmıştır. Enflasyon farkı ile ilgili olarak; TÜİK 2016 TÜFE 
indekslerinin, öngörülen artış yüzdelerini aşması nedeniyle, aradaki fark enflasyon 
farkı olarak ödenmiştir. 

2016 yılında 20,5 milyon lira toplam personel harcaması yapılmış olup, bunun 
14 milyon liralık kısmı cari yılla 6,5 milyon liralık kısmı ise geçmiş yıllara aittir. Cari 
yılın toplam personel giderlerinin; 2,2 milyon TL’si memur, 7,3 milyon TL’si 
sözleşmeli personel, 4,3 milyon TL’si işçi ve 279 bin TL’si kurum dışından atanan 
yönetim kurulu üyelerine aittir. 

Buna göre, 2016 yılında istihdam edilen personele; memurlar için aylık 
ortalama 7.819 TL, sözleşmeliler için aylık ortalama 6.106 TL ve işçiler için ise aylık 
ortalama 6.048 TL düzeyinde ortalama harcama gerçekleşmiştir. 

2-Sosyal konular ve giderleri: 

2016 yılında yapılan sosyal giderlerin detayı, önceki dönem verileriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Personele yapılan sosyal giderler 
  Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 
Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016   
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Cari yılla ilgili :                   
1-Aile ve çocuk yardımı 18 24 117 128   5 135 157 22 
2-Evlenme doğum ve ölüm yard.     8     0 8 0 (8) 
3-Sosyal yardım          126 107 126 107 (19) 
4-Barındırma gideri             0     
5-Yedirme yardımı 2 4 30 27 62 61 94 92 (2) 
6-Giydirme yardımı     1 1 21 16 22 17 (5) 
7-Taşıma gideri 5 18 42 84 53 89 100 191 91 
8-Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık 
Sig. Primi iş veren payı ve ek karş. 155 195 741 828 604 684 1.500 1.724 224 

9- Emekli ikr. ve işten ayr. Tazm.     3 23 21 53 24 76 52 
10- İşsizlik sigortası işveren payı         59 64 59 64 5 
11- Sağlık giderleri 76  92 230 246     230 338 108 
12- Eğitim giderleri             0 0   
13-Denge yardımı         24 17 24 17 (7) 
14- Dinlenme kamp. yap. harc.             0 0   
15- Personel Der. ve vak. yard.             0 0   
16- Ayni ve nakdi başkaca sos. gid     17 18    24 17 24 7 

Toplam (A) 256 333 1.189 1.354 970 1.120 2.415 2.807 392 

B-Geçmiş yıllarla ilgili :                   
1-Emekliler için ödenen sosyal 
yardım zammı               
2-Emekli ikramiyesi, işten ayrılma 
tazminatı     643 1.356 1.317 2.351 1.960 3.707 1.747 
3-Diğer Ödemeler(emekli memur 
ölüm yardımı)   

 
2.565 2.750      2.565 2.750 185 

Toplam (B) 0 
 

3.208 4.106 1.317 2.351 4.525 6.457 1.932 
Genel Toplam (A+B) 256 333 4.397 5.460 2.287 3.471 6.940 9.264 2.324 

2016 yılında carı yılla ilgili olarak yapılan 2.807 bin TL’lik sosyal giderler; 
emekli sandığı ve sosyal giderler kurumu kurum karşılıkları, sağdık giderleri, yedirme, 
giydirme ve tasıma ve bunun gibi hakların ödentilerinden oluşmuştur.   

2016 yılında tüm personel için yapılan sosyal gider niteliğindeki harcamalar, 
önceki döneme göre %33 oranında 2.324 bin TL artış göstererek 9,3 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmiş olup, bu tutarın; % 30 oranında 2,8 milyon TL’si cari yıla, 
%70 oranında 6,5 milyon TL’si geçmiş yıllara aittir.  
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III. MALİ BÜNYE 

A-Mali durum: 
Sümer Holding AŞ’nin mali bünyesinin incelenmesine esas olmak üzere 

sadeleştirilmiş 2015 yılı bilânçosu, geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 6 : Mali Durum 

Mali durum 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL %  Bin TL 

Varlıklar ( Aktif )  :   
 

  
 

  
1 - Dönen varlıklar   

 
  

 
  

a ) Hazır değerler 249 0,3 1.120 1,4 871 
b ) Kısa sürede paraya çev. değ. 11.386 13,2 28.439 35,1 17.053 

Toplam ( 1 ) 11.635 13,5 29.559 36,5 17.924 

2 - Duran varlıklar         
a ) Uzun sürede paraya çev. değ. 6 0,0 1.141 1,4 1.135 
b ) Bağlı değerler 74.749 86,5 50.392 62,1 (24.357) 

Toplam ( 2 ) 74.755 86,5 51.532 63,5 (23.223) 

                Varlıklar toplamı 86.390 100,0 81.091 100,0 (5.299) 

Kaynaklar ( pasif ) :          
1 - Yabancı kaynaklar:          
 a ) Kısa süreli 64.257 74,4 10.829 13,4 (53.428) 
 b ) Uzun süreli  0,0 37.244 45,9 37.244 

Toplam ( 1 )  64.257 74,4 48.073 59,3 (16.184) 

2 –Öz kaynaklar 22.133 25,6 33.018 40,7 10.885 

                Kaynaklar toplamı 86.390 100,0 81.091 100,0 (5.299) 

Bilançonun sadeleştirilmesinde; aynı konu ya da işlemle ilgili olup, uygulanan 
muhasebe sistemi ve bilanço tekniği uyarınca mahsup edilmeden aktif ve pasif 
hesaplarda karşılıklı olarak bırakılan hesaplar ayrıca incelenerek, aktif ve pasiften 
karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. 

Bu kapsamda; bilançonun aktifinde 58,8 bin TL tutarındaki “102- Bankalar” 
hesabında kayıtlı Holding memurları kefalet sandığı mevduatı ile “136- Diğer çeşitli 
alacaklar”  hesabında kayıtlı 312,4 bin TL tutarındaki davalık personelden prim 
alacakları,  73,9 bin TL tutarındaki Defterdarlıktan olan Emek lojmanları kira alacağı 
Pasifte “Diğer Çeşitli borçlar” hesabında aynı mahiyette kayıtlı 312,4 TL tutarındaki 
personele borçlar, 312.4 bin TL tutarındaki davalık personele prim borçlar ve 40,6 bin 
TL tutarındaki yine aynı mahiyette Emek Lojmanları kira gelirlerinden Defterdarlığa 
borçlar olmak üzere toplam 411,8 bin TL karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.   

Holdingin kaynak ve varlıkları; yıl içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
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26.08.2016 tarih ve 607 sayılı oluru ile Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona 
erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’den 31.08.2016 tarihi itibariyle çıkarılan bilançosu ile 
devralınan aktif ve pasif değerlerine rağmen, yine yıl içinde kamu kurum ve 
kuruluşlarına devredilen veya satışı yapılan maddi duran varlıklar nedeniyle geçen yıla 
göre % 6,1 oranında azalarak 81,1 milyon TL’ye düşmüştür 

 Holding’in varlık ve kaynaklarının ayrıntısı Ek; 6 ve 7 sayılı çizelgelerde 
gösterilmiştir. 

Holding’in varlıklarının kaynakların %36,5’i dönen varlıklara, % 63,1’i de 
duran varlıklara tahsis edilmiştir. Kaynakların da %59,3.’ü kısa süreli yabancı 
kaynaklar, % 40,7’si öz kaynaklardan oluşmuştur. 

Holding’in mali durumuna ilişkin 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu ile geçen 
yıla göre varlık ve kaynaklardaki değişimlere hakkında ayrıntılı açıklamalara 
rasyoların incelenmesi sırasında aşağıda belirtilmiştir. 

1-Mali yapı oranları 

a) Mali kaldıraç: 
    2016  2015 
    %  % 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

48.073 x 100 
= 59,3 

 
74,4 

Varlıklar toplamı 81.091  

Rasyoda yer alan yabancı kaynaklar, vadelerine bakılmaksızın tüm borçları 
kapsamaktadır.  

Kuruluş bilançosunun aktifini oluşturan varlıkların, ne ölçüde yabancı 
kaynaklar ile finanse edildiğinin tespiti amacıyla düzenlenen mali kaldıraç oranı geçen 
yıla göre 15,1 puan olmak üzere önemli derecede düşme olmuştur.   

Rasyonun geçen yıla göre düşme göstermesinde; yıl içinde tüzel kişiliği sona 
erdirilerek tüm hak ve yükümlülükleri ile devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin yabancı 
kaynakları nedeniyle ticari borçların geçen yıla göre % 212 oranında artarak 3,1 
milyon TL’ye, diğer borçların % 70 oranında artarak 4,3 milyon TL’ye ve alınan 
avansların da çok yüksek oranda artış göstererek 2,8 milyon TL’ye yükselmesine 
rağmen, yine yıl içinde 60,4 milyon TL tutarındaki devrolan TDÇİ aleyhine, Em-
Export Dış Ticaret AŞ tarafından açılan ve aleyhte sonuçlanan davaya ilişkin ödenecek 
72.000 ton 541 kg kütük demir bedeli için ayrılan borç ve gider karşılıklarının 
ödenerek kapatılmasının etkili olduğu görülmektedir. 

Önceki döneme göre % 59,3 oranında gerçekleşen mali kaldıraç rasyosu, 
toplam aktiflerin %59,3’ünün yabancı kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir. 

Yabancı kaynakların en büyük bölümünü oluşturan Em-Export Dış Ticaret 
AŞ’ye olan 60,4 milyon TL tutarındaki borcun ödenmesi, Holding’in kaynak 
dağılımının dengeli hale gelmesine, mali yapı üzerindeki yabancı kaynak baskısının 
azalmasına neden olmuştur. 
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Rasyonun geçen yıla göre düşme göstermesinde; yıl içinde tüzel kişiliği sona 
erdirilerek tüm hak ve yükümlülükleri ile devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin yabancı 
kaynakları nedeniyle ticari borçların geçen yıla göre % 212 oranında artarak 3,1 
milyon TL’ye, diğer borçların % 70 oranında artarak 4,3 milyon TL’ye ve alınan 
avansların da çok yüksek oranda artış göstererek 2,8 milyon TL’ye yükselmesine 
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b) Mali yeterlilik (finansman): 
    2016  2015 
    %  % 

Öz kaynaklar x 100 
= 

33.018 x 100 
= 68,7 

 
34,4 

Yabancı kaynaklar 48.073  

Kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynaklar ile olan ilişkisini ortaya koyan bu 
rasyo, önceki döneme göre 3433 puan artmıştır 

Rasyoya göre Holding’in finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak yabancı 
kaynaklarla karşılandığı görülmekte ise de geçen yıla göre kısa süreli yabancı 
kaynakların yukarıdaki Mali kaldıraç rasyosunda açıklandığı nedenle geçen yıla göre 
% 83,2 oranında olmak üzere önemli düzeyde azalma göstermesi sonucu mevcut öz 
kaynakları ile kısa ve uzun vadeli borçlarının % 68,7’sinin karşılayabilecek duruma 
gelmiştir. 

Diğer yandan 37,2 milyon TL tutarındaki uzun süreli yabancı kaynaklarının da 
tamamının dahili sigorta karşılıklarından oluştuğu dikkate alındığında Holding’in öz 
kaynaklarının yabancı kaynakları karşılamasında bir sorunun kalmadığı görülmektedir. 

c) Oto finansman (iç kaynaklar): 

Herhangi bir üretim faaliyeti olmayan Holding’in faaliyet dönemleri sürekli 
zararla sonuçlandığından Bilançoda yer alan 6,9 milyar TL tutarındaki birikmiş 
zararları 546,4 milyon TL’lik kâr yedeklerini aştığından, oto finansman incelemesi 
yapılmamıştır. 

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

    2016  2015 
    %  % 

Bağlı değerler  x 100 
= 

50.392 x 100 
= 152,6 

 
337.7 

Öz kaynaklar 33.018  
       

Bağlı değerler x 100 
= 

50.392 x 100 
= 62,1 

 
86,5 

Varlıklar toplamı 81.091  

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net değerlerinden oluşan bağlı 
değerlerin, Holding tarafından temin edilen öz kaynakları ile hangi ölçüde 
karşılandığını gösteren iki rasyo sonucu da geçen yıla göre önemli düzeyde azaldığı 
görülmektedir.  

 Rasyonun azalmasında; yıl içinde tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan bağlı 
değerlere rağmen, Holding Ulus’ta bulunan İdare binasının ÖYK kararı ile Sosyal 
Bilimler Üniversitesine devredilmesi üzerine 33,3 milyon TL tutarındaki net değerinin 
kayıtlardan çıkarılması neden olmuştur. 
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Esasen, Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti bulunmadığından, bağlı 
değerlerinin  tamamı, özelleştirilme süreci tamamlanarak tüzel kişilikleri sona erdirilen 
kuruluşlardan özelleştirilmek amacıyla devralınan iştirakler ile arazi ve arsalardan vb. 
maddi duran varlıklardan oluştuğundan bağlı değerlerinin ne kadarının öz kaynakları 
ile karşılandığını gösteren rasyonun yüksek veya düşük olmasının bir önemi 
bulunmamaktadır. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri:  
    2016  2015 
    %  % 

Paraya çev. ve hazır değ. x 100 
= 

30.700 x 100 
= 37,9 

 
13,5 

Varlıklar toplamı 81.091  

Rasyodan da görüldüğü üzere aktif toplamının % 37,9’u likit değerlerden 
oluşmaktadır. Bu değerlerin de 5,3 milyon TL’si banka mevcudu ve menkul 
kıymetler’dir 

2016 yılı içinde ÖYK kararı ile Sümer Halı’dan devralınan halı ve kilim 
stoklarının Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi nedeniyle yıl sonu itibariyle 
stoklarda görülen 4,1 milyon TL tta Gayrimenkulden devralınan ve satış protokolü 
yapılmış avansı alınmış yaprak tütün stoklarından oluşmaktadır.  

2) Likidite oranları: 
      2014  2013 
      %  % 

Cari oran = 
Dönen varlıklar x 100 

= 
29.559 x 100 

= 283,5 
 

18,1 
 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 10.829 

 
Likidite 
 oranı = 

(Dönen varlıklar-Stoklar) x100 
= 

29.559-4.116 x100 
= 235,0  12,9 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 10.829 

 

Nakit  
oranı = 

(Hazır değerler + Çok kısa sürede 
paraya çev. değ.) x 100                                         

= (1.120 + 4.138) x 100                                   
= 48,6 

 
10,1 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 10.829 
 

Holding’in, en likit varlıklarıyla kısa vadeli borçlarının ilk etapta ne kadarlık 
kısmını geri ödeyebileceğini gösteren nakit oranı % 48,6’dir.  

Yukarıda ki rasyolarda da açıklandığı üzere Holding’in yabancı kaynak 
baskısına yol açan Em-Eksport Firmasına olan 60,4 milyon TL tutarındaki borcunun 
yıl içinde ödenmesi nedeniyle her üç rasyoda da geçen yıla göre önemli düzeyde 
yükselmesine yol açmıştır. 

Esasen Holding’in nakit ihtiyaçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 
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Esasen, Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti bulunmadığından, bağlı 
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Holding’in, en likit varlıklarıyla kısa vadeli borçlarının ilk etapta ne kadarlık 
kısmını geri ödeyebileceğini gösteren nakit oranı % 48,6’dir.  

Yukarıda ki rasyolarda da açıklandığı üzere Holding’in yabancı kaynak 
baskısına yol açan Em-Eksport Firmasına olan 60,4 milyon TL tutarındaki borcunun 
yıl içinde ödenmesi nedeniyle her üç rasyoda da geçen yıla göre önemli düzeyde 
yükselmesine yol açmıştır. 
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aktarılan kaynaklarla karşılandığından kısa vadeli borçlarını  karşılanması konusunda 
bir sorunu bulunmamaktadır. 

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

       2016  2015 

Alacak devir Hızı = 
 

Net satışlar = 
 

10.188   = 
 3,0 

 
2,5 

Ortalama ticari alacaklar 822  
          

Ortalama ticari ala.  
= 

Ticari alacaklar  
(Dönem başı + Dönem sonu)  

= 
991+654  

= 822 
 

 
2 2  

Holding’in ortalama ticari alacaklar devir hızı oranı 3,0’dır. Başka bir anlatımla 
ticari alacakların ortalama tahsil ve dolaşım süresi gün bazında önceki dönem 146 gün 
iken, cari dönemde 88 güne yükselmiştir. 

b) Stok devir hızı: 

    2016  2015 
Satışların maliyeti 

= 
1.003 

= 0,6 
 

0,3 
Ortalama mamul stokları 1.639  

Holding’in halı, kilim ve el sanatları ürünlerinden oluşan mamul stoklarının 
satış maliyetlerine dönüşüm süresini ortaya koyan stok devir hızı 2015 yılında iken 
2016 yılında 0,6’yükselmiştir. 

Buna göre ortalama mamul stoklarını ancak 1,6 yılda paraya çevrilebileceğini 
göstermektedir. 

Ancak rasyonun böyle görülmekle birlikte yıl içinde ÖYK kararı ile halı ve 
kilim stoklarının Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi sonucu yıl sonu itibariyle 
satışa konu bir mamulü kalmamıştır. 

c) Dönen varlık devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar tutarı   
= 

10.188 
= 0,3 

 
0,7 

Dönen varlıklar 29.559  

Holding’in dönen varlıkları toplam varlıkların %36,5’ini oluşturmaktadır. 
Bundan hareketle hesaplanan dönen varlıklar devir hızı oranı 0,3 olmuştur.  

Buna göre Holding, 2016 yılı faaliyet döneminde dönen varlıklarının 0,3 katı 
düzeyinde net satış hasılatı elde etmiştir.  

Esasen Holdingin herhangi bir üretim faaliyeti olmadığından satışa konu sadece 
Sümer Halıcılık AŞ’den devralınan halı ve kilim stokları ile Taşucu İşletmesi liman 
hizmetler ibaret iken 2016 yılı içinde devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin stoklarında 
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bulunan ve geçmiş dönemde satış protokolleri yapılmış yaprak tütün satışları da 
hasılata eklenmiştir. 

2016 yılsonu itibariyle gerçekleşen 10.2 milyon TL tutarındaki net satış 
hasılatının % 80,4 oranında 8,2 milyon TL’sini liman hizmeti satışları, % 3,3 oranında 
1,4 milyon TL’sini yaprak tütün satışları, % 6,4 oranında 648,6 bin TL’sini de halı ve 
kilim satışları oluşturmuştur. 

d) Duran varlık devir hızı: 

    2016  2015 
Net satışlar tutarı = 10.188 = 0,28 

 
0,11 Maddi duran varlıklar (net) - 

(yatırımlar + yat. sip. avansları) 
37.147-390  

Geçen yıla göre net satış hasılatı % 18 oranında artış göstermesine karşın maddi 
duran varlıkların geçen yıla göre %42 oranında azalmasının etkisiyle rasyo da geçen 
yıla göre yükselmiştir. 

Ancak daha önceki rasyolarda açıklandığı üzere herhangi bir üretim faaliyeti 
olmadığından duran maddi duran varlıkların da büyük bir bölümünü özelleştirme 
işlemleri tamamlanmış kuruluşların devralınan varlıkları oluşturduğundan rasyonun 
yükselmesi genel olarak olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmekle birlikte  
Holding açısından bir anlam ifade etmemektedir. 

e) Aktif devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar tutarı = 10.188 = 0,13 
 

0,10 Varlıklar Toplamı 81.091  

Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti olmamakla birlikte, Sümerhalı AŞ’den 
devralınan hali ve kilim satışları ile SEKA’dan devralınan Taşucu  İşletmesindeki 
liman hizmet gelirlerine ilave olarak yıl içinde tta Gayrinenkul AŞ’nin stoklarında 
bulunan ve satış protokolleri yapılmış yaprak tütün satışları sonucu net satış hasılatı 
geçen yıla göre %19 oranında artış göstermesine karşın, kamu kurum ve kuruluşlarına 
devredilen maddi duran varlıklar nedeniyle varlılarının geçen yıla göre %6 oranında 
azalmasının etkisiyle toplam net varlıklarının genel devir hızı 0,13 olmuştur.  

f) Net işletme sermayesi devir hızı: 

2015 yılında Holding’in 67,3 milyon TL tutarındaki kısa süreli borçları, 11,6 
milyon TL tutar ile kayıtlı dönen varlıklarını aştığından; başka bir ifadeyle, Holding’in 
net işletme sermayesi negatif değerde olduğundan bu orana yer verilmemiştir. 

Ancak 2016 yılında tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan sermaye ve dönem 
sonucunun 373,7 bin TL karla sonuçlanması ve yıl içinde Holdingin yabancı 
kaynaklarının en önemli bölümünü oluşturan Em-Export AŞ’ye olan borcun ödenmesi 
nedeniyle kısa süreli borçlarının geçen yıla göre % 83 oranında azalması sonucu 
düzenlenen rasyo aşağıdadır. 
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bulunan ve geçmiş dönemde satış protokolleri yapılmış yaprak tütün satışları da 
hasılata eklenmiştir. 

2016 yılsonu itibariyle gerçekleşen 10.2 milyon TL tutarındaki net satış 
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devredilen maddi duran varlıklar nedeniyle varlılarının geçen yıla göre %6 oranında 
azalmasının etkisiyle toplam net varlıklarının genel devir hızı 0,13 olmuştur.  

f) Net işletme sermayesi devir hızı: 

2015 yılında Holding’in 67,3 milyon TL tutarındaki kısa süreli borçları, 11,6 
milyon TL tutar ile kayıtlı dönen varlıklarını aştığından; başka bir ifadeyle, Holding’in 
net işletme sermayesi negatif değerde olduğundan bu orana yer verilmemiştir. 

Ancak 2016 yılında tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan sermaye ve dönem 
sonucunun 373,7 bin TL karla sonuçlanması ve yıl içinde Holdingin yabancı 
kaynaklarının en önemli bölümünü oluşturan Em-Export AŞ’ye olan borcun ödenmesi 
nedeniyle kısa süreli borçlarının geçen yıla göre % 83 oranında azalması sonucu 
düzenlenen rasyo aşağıdadır. 

 

 
 

    2016  2015 
Net satışlar = 10.188 = 0,54 

 
 Net işletme sermayesi 29.559-10.829  

 Daha önceki rasyolarda da açıklandığı üzere yıl içindeki gelişmeler 
çerçevesinde rasyo 0,54 olmuştur. 

Ancak diğer rasyolarda da açıklandığı üzere Holdingin esas faaliyeti 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kendisine verilen özelleştirme çalışmaları 
yürütmek olduğundan rasyoların artış ve azalışı bir önem arzetmemektedir. 

g) Öz kaynak devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar = 10.188 = 0.37 
 

0,39 Öz kaynaklar 22.133+33.018  

Oranın paydasına ortalama öz kaynak (Dönem başı öz kaynak + dönem sonu öz 
kaynak / 2) değeri alınmıştır. 

Holding’in, öz kaynaklarının devir hızı oranı 0,37 dır. Bunun anlamı, Holding, 
kendisine tahsis olunan öz kaynakların % 37’si kadar satış yapabilmiştir. Başka bir 
deyişle her 100 TL’lik öz kaynağa karşılık, 37 TL’lik net satış hasılatı sağlanmıştır. 

Geçen yıla göre satış hasılatındaki düşüş, satışların maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle, sağlanan her 100 TL’lik satış hasılatından 180,6 TL faaliyet zararının 
oluştuğu da dikkate alınması gerekmektedir. 

B-Mali sonuçlar: 
2016 yılı faaliyetlerini 373,7 bin TL dönem karı ile kapatan Holding’in bu 

döneme ait mali sonuçlarının, Holding’e tahsis edilen öz kaynaklarla olan ilişkisi 
aşağıda incelenmiştir. 

1- Karlılık (rantabilite): 

a)Mali kârlılık (Mali rantabilite): 

Holding, 2016 yılı faaliyetlerini 373,7 bin TL karla kapattığından rantabilite 
incelemesi aşağıda gösterilmiştir. 

     2016  2015 
    %  % 

Dönem karı x 100 
= 

373,7 x 100 = 0,01  0,2 Ödenmiş sermaye 6.464,6 

  Diğer rasyolarda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Holdingin esas faaliyeti 
Holdingin esas faaliyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca kendisine verilen 
özelleştirme çalışmaları yürütmek olduğundan rasyolar bu çerçevede oluşmaktadır. 

Bu nedenle Holdingin mali rantabilitesi oldukça düşüktür. 
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3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 

a) Finansman giderleri yükü: 

Holding’in nakit ihtiyacı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ödenmemiş 
sermayeye mahsuben aktarılan  kaynaklardan karşılandığından, 2016 yılında faize tabi 
kaynak kullanmadığından, finansman giderleri yükü bulunmamaktadır. 

b) Net satışlara göre karlılık oranları: 

 
   2016  2015 

    %  % 
Net satışlar x 100 

= 
10.188 x 100 

= 12,6  9,9 Kullanılan sermaye-işletmeye açılmayan 
yatırımlarda kullanılan kaynaklar 81.091- 390 

Holding, kullanılan her 100 TL’lik kaynağa karşılık 12,6 TL satış hasılatı 
sağlamıştır. Satış hasılatındaki artış olumlu görülmekle birlikte, satışların maliyetleri 
ile faaliyet giderlerinin yüksek olması nedeniyle, 2016 yılında sağlanan her 100 TL’lik 
satış hasılatından 180,6 TL faaliyet zararının oluştuğu da dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak; Holding’in 2016 yılı bilançosu ve diğer mali tablo verileri baz 
alınarak hesaplanan rasyolar ile yapılan analiz sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; 

Holding’in tüm üretim birimlerinin özelleştirilmesi nedeniyle SEKA’dan 
devralınan Taşucu İşletmesindeki Liman hizmet geliri ve Sümerhalı AŞ’den 
devralınan el halılar ile 2016 yılında tüzel kişilği sona erdirilerek Holding ile 
birleştirilen tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan yaprak tütün satışları yanında 
özelleştirme yapılıncaya kadar elindeki bir kısım gayrimenkullerin kiraya 
verilmesinden elde edilen kira gelirleri dışında bir geliri olmadığından, finansman 
ihtiyacı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca verilen fonlarla veya ödenmemiş 
sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle karşılanmaktadır.  

Özelleştirilen varlıkların satış bedellerinin ÖİB’ye verilmesine karşılık, kayıtlı 
değerlerinin Holding’in sonuç hesaplarına zarar olarak yansıması ile gerek Holding 
bünyesinde, gerekse Holding ile birleştirilen şirketlerdeki birimlerde çalışarak makam 
ve temsil tazminatı hak eden personele emekliliklerinde Emekli Sandığı’nca yapılan 
ödemeler ile münfesih Kuruluşların personelinin kıdem ve ihbar tazminatı, izin ücreti 
ile iş kazası tazminatı vb nedenlerle açtıkları davalar sonucu yapılan ödemelerin 
Holding tarafından karşılanması gibi özelleşme sürecinin getirdiği bazı yükümlülükler, 
giderlerin kontrol altına alınmasını güçleştirmekle birlikte, faaliyet hacmi küçülmeye 
paralel olarak istihdam edilen personel sayısının azaltılması vb. alınacak önlemlerle 
faaliyet giderlerinden tasarruf sağlanması önem arz etmektedir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
Cari yıl işletme bütçesi, Holding Yönetim Kurulu’nun 26.12.2014tarih ve 35 

sayılı kararıyla, revize bütçe ise 28.12.2015 tarih ve 14/46 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile kabul edilmiştir. 2015 yılında her hangi bir ödenek aktarımı yapılmamıştır.  

Sümer Holding AŞ’nin 2016 yılı İşletme Bütçesi; Genel Yatırım ve Finansman 
Programı ve Bütçe Hazırlama Talimatı çerçevesinde hazırlanmış ve Holding Yönetim 
Kurulu’nun 28.12.2015 tarihli ve 14/46 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2016 
tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yıl içinde tta Gayrimenkul AŞ’nin Holding ile 
birleştirilmesi ve diğer gelişmeler çerçevesinde 20.12.2016 tarih ve 12/63 sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir. 

Şirket işletme bütçesinin program hedefleri ile uygulama sonuçları önceki yılla 
birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiş 
Tablo 7: İşletme bütçesi 

    
Gerçekleşen 

Bütçeye  Bütçe 
Gerçekleşen 

Bütçeye  

Bütçeye ilişkin başlıca  Ölçü göre sapma İlk Son göre sapma 

Bilgiler 
 

(ilk durum) durum durum (ilk durum) 

     Bin TL % Bin TL Bin TL   % 
1- Personel sayısı Adet 167  3,1 158 246 167  5,7 
2- Personel gideri Bin TL 12.318 (31,8) 18.400 22.718 20.469 11,2 
3- Tüm alım tutarı “ 3.043 (7,3) 3.598 5.160 4.749  32,0 
4- Tüm üretim maliyeti “ 3.673 (86,3) 28.161 38.862 30.875  9,6 
5- Net satışlar “ 8.563 (1,2) 8.468 8.767 10.188  20,3 
6-Yatırımlar (nakdi harcama) “ 417 108,5 1.000 1.000 539 ( 46,1) 
7- Finansman ihtiyacı ya da fazlası “ -  -  -  -  -  - 
8- Dönem karı veya zararı “  5.166 (57,6) (11.781) (38.806) 374 (103,2) 

Holging’in revize edilen bütçesi ile 2016 yılında 246 personel istihdam edilerek 
söz konusu personele 22,7 milyon TL harcama yapılması, 5,6 milyon TL tutarında 
alım, 38,9 milyon TL üretim maliyeti 1 milyon TL yatırım harcaması ile 8,8 milyon 
TL tutarında satış yapılması sonucunda da 11,7 milyon TL dönem zararı oluşması 
öngörülmüştür 

2016 yıl sonu itibariyle ortalama 167 personel çalıştırılarak, 29,5 milyon 
harcama yapılmış, 5,2 milyon TL alım, 539 bin TL yatırım harcaması, 8,8 milyon TL 
satış yapılmış ve bu işlemler sonucunda 374 bin TL dönem karı gerçekleşmiştir.  

B-Giderler:  
Holding’in 2016 faaliyet döneminde yaptığı harcamaların ayrıntısı, program ve 

önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo  8: İşletme giderleri 
  

2015 
yılı 

Gerçekleşen 

2016 
  Ödenek   Ödeneğin Ödeneğe 

 Giderler 
  son göre sapmalar 

İlk Son Gerçekleşen durumuna İlk Son 

  durum durum   göre fark 
duruma 

göre 
duruma 

göre 
     Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
0 - İlk madde malzeme 248 485 620 348 (272) (28,2) (43,9) 
1 - İşçi ücret ve gid. 5.066 5.170 6.448 5.910 (538) 14,3 (8,3) 
2 –Mem ve söz. per.  ücr. ve gid. 11.780 13.230 16.270 14.558 (1.712) 10,0 (10,5) 
3 – Dış.sağlanan fayda ve hizm. 3.708 5.045 6.985 5.967 (1.018) 18,3 (14,6) 
4 - Çeşitli giderler 945 782 884 748 (136) (4,3) (15,4) 
5 - Vergi, resim ve harç. 1.789 1.907 4.126 1.824 (2.302) (4,4) (55,8) 
6 - Amor. ve tükenme payları 1.456 1.542 1.529 1.520 (9) (1,4) (,6) 
7 - Finansman giderleri               

Toplam 24.992 28.161 36.862 30.875 (5.987) 9,6 (16,2) 

Yönetim Kurulunun 28.12.2015 tarih ve 14/46 sayılı sayılı kararıyla kabul 
edilen 2016 yılı işletme bütçesinde 28,2 milyon TL tutarında gider yapılaması 
programlanmıştır. Yıl içinde meydana gelen değişmeler çerçevesinde, ihtiyaçlar 
dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 20.12.2016 tarih ve 12/63 sayılı kararıyla işletme 
bütçesi, revize edilmiştir. Hazinenin onayından sonra uygulamaya konulan revize 
işletme bütçesinde yapılacak giderler 36,9 milyon TL’ye yükseltilmiş, ayrıca hesaplar 
arasında ilave ve tenziller yapılmıştır.  

Giderler geçen yıla göre % 24 oranında artarak 30,9 milyon TL olmuştur. Söz 
konusu giderlerin 23,6 milyon TL’si Holding merkezine, 7,3 milyon TL’si de Taşucu 
İşletmesine aittir.  

Giderlerin en önemli kısmın % 47 oranında olmak üzere 14,6 milyon TL’sini 
memur ve sözleşmeli personel giderleri oluşturmuştur. Bunu sırasıyla % 19 oranında 
%,9 milyon TL’sini işçi ücret ve giderleri, yine % 19 oranında 6 milyon TL’sini 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler izlemiş, daha küçük oranlarda olmak üzere % 6 
oranında 1,9 milyon TL’sini vergi resim ve harç giderleri, % 5 oranında 1,5 milyon 
TL’sini amortisman ve itfa payları, % 2 oranında 748 bin TL’sini çeşitli giderler, % 1 
oranında 348 bin TL’sini de akaryakıt, fuel oil, kırtasiye malzemesi yedek parçalar vb 
endirekt malzeme giderleri takip etmiştir. 

Personel giderleri hakkında ayrıntılı açıklama raporun “İdari Bünye” 
bölümünde verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. 

2016 yılında gerçekleşen giderlerin %16’sını oluşturan 6 milyon TL tutarındaki 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinin ayrıntısı, önceki yıl değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

 Dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler   

2015 2016 Geçen yıla 

Gerçekleşme Program Gerçekleşme göre fark 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
  -Elektrik, su, buhar ve gaz giderleri 595 747 609 14 2,4 
  -Bakım-onarım giderleri 173 578 231 58 33,5 

  -Güvenlik hizmet giderleri 1.229 1.670 1.664 435 35,4 

  -Liman hizmet giderleri 893 1.900 1.940 1047 117,2 

  -Haberleşme  46 71 64 18 39,1 

  -Kiralık vasıta 33 50 41 8 24,2 

  -Avukatlık ücreti 637 850 747 110 17,3 

  -Diğer dış. sağ. fayda ve hizm. 135 1.169 671 536 397,0 

Toplam 3.741 7.035 5.967 2.226 59,5 

Holding faaliyetlerindeki küçülmeye karşılık dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler için yapılan giderler geçen yıla göre %59,5 oranında olmak üzere büyük 
oranda artış göstermiştir.  

Giderlerin ayrıntılı olarak incelenmesinde geçen yıla göre en büyük artış % 117 
oranı ile liman hizmet giderlerinde olmuştur. Konu hakkında açıklama Hizmet alımları 
kısmında verilmiştir.  

2016 yılında yapılan çeşitli giderler, geçen yılı gerçekleşmesi ile karşılaştırmalı 
olarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 10: Çeşitli giderler 
       2015 2016 Geçen yıla 

Çeşitli giderler 
Gerçekleşme Program Gerçekleşme göre fark 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

Yolluklar 38 59 50 12 31,6 
Sigorta giderleri 92 99 94 2 2,2 
Temsil giderleri 56 76 56   ,0 
Mevzuat gereğince katılma payl, 64 25 22 (42) (65,6) 
Birlik ve oda aidatları 4 31 29 25 625,0 
Neşriyat ve ilan giderleri 45 57 34 (11) (24,4) 
Gazete, mecmua ve kitap gid. 1 2 1   ,0 
Dava ve icra giderleri 166 254 171 5 3,0 
Kira giderleri 439 220 218 (221) (50,3) 
Diğer çeşitli giderler 40 61 72 32 80,0 

Toplam 945 884 747 (198) (21,0) 

Geçen yıla göre % 21 oranında azalış göstererek 747 bin TL olarak gerçekleşen 
çeşitli giderler içinde en büyük payı % 29,2 oranı ile kira giderleri almış bunu sırası ile 
% 22,9 oranı ile dava ve icra giderleri, % 12,6 oranı ile sigorta giderleri % 7,5 oranı ile 
temsil giderleri ve daha küçük oranlarda diğer giderler izlemiştir. 
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C-Finansman: 

4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme programında olan ve % 100 hissesi 
ÖİB’ye ait olan Holding’in finansman ihtiyacı, kuruluş gelirlerinin yanı sıra esas 
itibariyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle 
karşılanmaktadır.  

Özelleştirme programındaki Kamu şirketlerinin Hazine payları ÖİB’ye 
devredilmiş ise de, dolaylı olarak Hazineye karşı sorumluluk devam etmektedir.  

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 19.06.2015 tarih ve 9188 sayılı yazı ile 
Kuruluştan, Genel Yatırım ve Finansman Programında 2015 yılı revize ve 2016-2018 
yıllarına ilişkin Yatırım ve Finansman Programını hazırlaması istenmiştir.  

Müsteşarlıkça belirtilen hedefler dikkate alınarak Kurumu’nun faiz dışı fazla 
çizelgesi hazırlanarak gönderilmiştir. 

Ancak yıl içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 
sayılı Olur’u ile; 31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm 
hak ve yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona 
erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin devralınması, istihdam ve gider kalemlerinde 
değişikliklere neden olduğundan finansman programı revize edilerek 28.10.2016 tarih 
ve 2845 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Bilahare Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait 
Genel Yatırım ve Finansman Program ile Hazine Müsteşarlığından alınan 27.11.2015 
tarih ve 34871 tarihli yazı ekinde yer alan mali büyüklükler ve hedefler dikkate 
alınarak, 2016 yılı İşletme bütçesinin hazırlanması istenmiş, hazırlanan işletme bütçesi 
ve faiz dışı fazla çizelgesi, Holding Yönetim Kurulu’nun 20.12.2016 tarih ve 12/63 
sayılı kararıyla kabul ederek uygulamaya konulmuştur.  

Holding’in 2016 yılına ilişkin finansman programı ve gerçekleşme değerleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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C-Finansman: 

4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirme programında olan ve % 100 hissesi 
ÖİB’ye ait olan Holding’in finansman ihtiyacı, kuruluş gelirlerinin yanı sıra esas 
itibariyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle 
karşılanmaktadır.  

Özelleştirme programındaki Kamu şirketlerinin Hazine payları ÖİB’ye 
devredilmiş ise de, dolaylı olarak Hazineye karşı sorumluluk devam etmektedir.  

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 19.06.2015 tarih ve 9188 sayılı yazı ile 
Kuruluştan, Genel Yatırım ve Finansman Programında 2015 yılı revize ve 2016-2018 
yıllarına ilişkin Yatırım ve Finansman Programını hazırlaması istenmiştir.  

Müsteşarlıkça belirtilen hedefler dikkate alınarak Kurumu’nun faiz dışı fazla 
çizelgesi hazırlanarak gönderilmiştir. 

Ancak yıl içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 
sayılı Olur’u ile; 31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm 
hak ve yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona 
erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin devralınması, istihdam ve gider kalemlerinde 
değişikliklere neden olduğundan finansman programı revize edilerek 28.10.2016 tarih 
ve 2845 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Bilahare Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait 
Genel Yatırım ve Finansman Program ile Hazine Müsteşarlığından alınan 27.11.2015 
tarih ve 34871 tarihli yazı ekinde yer alan mali büyüklükler ve hedefler dikkate 
alınarak, 2016 yılı İşletme bütçesinin hazırlanması istenmiş, hazırlanan işletme bütçesi 
ve faiz dışı fazla çizelgesi, Holding Yönetim Kurulu’nun 20.12.2016 tarih ve 12/63 
sayılı kararıyla kabul ederek uygulamaya konulmuştur.  

Holding’in 2016 yılına ilişkin finansman programı ve gerçekleşme değerleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tablo  11: Finansman 
 

  

Finansman program büyüklükleri 
2015 2015 
Kesin Program Revize Kesin 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
I-Yaratılan fonlar (1+2): 7.191 (10.089) (36.126) 5.741 
 1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-)(A+B+C+D+E) 
(A+B+C+D+E) 

7.191 (10.089) (36.126) 5.741 
  A-Dönem kâr veya zararı (-): 5.166 (11.781) (38.806) 373 
   - Brüt satışlar (+) 8.856 8.808 9.068 10.435 
   - Satış indirimleri (-) 293 340 301 247 
   - Net Satışlar (+) 8.563 8.468 8.767 10.188 
   - Satış maliyeti (-) 4.746 5.219 6.342 9.260 
   - Faaliyet giderleri (-) 16.773 19.153 23.387 19.332 
  - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar (+) 23.224 10.105 5.649 63.139 
  - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zar.(-) 633 305 17.013 3.890 
  - Finansman giderleri (-)         
  - Olağandışı gelir ve kârlar (+) 566 144 1.700 1.997 
  - Olağandışı gider ve zararlar (-) 5.035 5.821 8.180 42.469 
  B-Görev zararı (tahakkuk eden) (-)         
  C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 1.456 1.542 1.529 1.520 
  D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 569 150 1.151 3.848 
  E-Kur farkı (+)         
 2-Kanuni yükümlülükler:         
 - Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)         
 - Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer          

yükümlülükler (cari dönem) (-) 
 

      
 - Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+) 

 
      

 - Temettü ödemesi (önceki dönem kârından Hazineye)         
 - Temettü stopajı (önceki dönem karından) (-)         
II-Toplam finansman ihtiyacı : (994) 368 14.485 (24.779) 
 - Yatırım 417 1.000 1.000 539 
 - Stok artışı (1.070) (632) 6.979 801 
 - Sabit kıymet artışı (341)   6.506 (26.119) 
 - Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı         
III-Borçlanma gereği (I+II) (8.185) 10.457 50.611 (30.520) 
IV-Net faiz ödemesi: (648) (300) (350) (433) 
 - Faiz gelirleri (-) (648) (300) (350) (433) 
 - Faiz giderleri (+) 

 
      

V-Faiz dışı fazla (bütçe transferi hariç (III-IV) (7.537) 10.757 50.961 (30.087) 
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri (tahsil veya 
mahsup olunan): 

6.150 11.000 7.500 74.009 
 - Sermaye 6.150 11.000 7.500 74.009 
 - Görev zararı        
 - Yardım 

 
      

VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) 13.687 242 (43.461) 104.096 

2016 yılı Yatırım ve Finansman Programında; Holding 2015 yılı faaliyetleri 
neticesinde işletmenin ayıklanmış dönem kârı olarak tanımlanan, dönem kârı, cari 
dönemde ayrılan amortismanlar ve cari dönemde ayrılan karşılık giderlerinin toplamı 
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olarak 10,1 milyon TL kaynak kaybına neden olacağı, dönemin zararla kapanacağı ve 
kanuni yükümlülük doğmayacağı, 1 milyon TL tutarında yatırım yapılacağı buna 
karşılık sabit kıymet edinimi olmayacağı, stokların elden çıkarılarak 632 bin TL 
tutarında kaynak yaratılacağı, borçlanılması gereken kaynağın 10,5 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşeceği, net faiz ödemelerinin 300 bin TL olacağı, böylece faiz dışı 
kaynak gereksiniminin 10,7 milyon TL olacağı, bu kaynak ihtiyacına karşılık 11 
milyon TL’lik sermaye artışı ile 242 bin TL faiz dışı fazla oluşacağı programlanmıştır.  

2016 yılı revize finansman programında dönem zararının 38,8 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle kaynak kayıpları 36,1 milyon TL’ye yükseltilmiş, 
kanuni yükümlülüğün doğmayacağı, buna karşılık sabit kıymetler ile stokların elden 
çıkarılmasıyla 14,5 milyon TL daha kaynak ihtiyacı ile birlikte 50,6 milyon TL 
tutarındaki kaynak ihtiyacının da 7,5 milyon TL tutarındaki kısmının yine sermaye 
artışı ile karşılanması planlanmıştır. 

2016 yılsonu itibariyle 5,7 milyon TL kaynak kaybına karşılık, sabit kıymetler 
ile stoklardan dolayı 24,8 milyon TL tutarında daha kaynak ihtiyacı oluşması sonucu 
433 bin TL faiz gelirlerinin mahsubundan sonra faiz dışı kaynak ihtiyacının 74 milyon 
TL tutarındaki sermaye artışı ile karşılamıştır. 

Holdingin üretim birimlerinin tamamının özelleştirmesinden sonra kaynak 
yaratma imkanı kalmamış olup,  cari dönemde sağladığı fon kaynaklarını ve bunların 
kullanım yerlerini gösteren fon akım tablosu ile faaliyet dönemine ilişkin nakit 
akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosu Ek; 
8 ve 9 sayılı çizelgelerde gösterilmiştir. 

D-Tedarik işleri:  
Tedarik işleri, Holding merkezinde Pazarlama ve Satınalma Dairesi 

Başkanlığınca, İşletmelerde ise satın alma birimlerince yürütülmek iken Yönetim 
Kurulunun 27.10.2016 tarih ve 10/48 sayılı kararı ile organizasyon şemasında yapılan 
yeni düzenleme ile İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmeye 
başlanmıştır. 

Holding’in mal veya hizmet alımları ve yapım işleri ihaleleri ile ilgili usul ve 
esaslar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülmekte, söz konusu 
ihalelerde kullanılan sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ise 4735 sayılı 
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapılmaktadır.  

Holding Yönetim Kurulu’nun 23.03.2006 tarih, 7/32 sayılı kararı ile kabul 
edilen alım yetki limitleri 2015 yılında da geçerli olmuştur. Genel Müdürlükte; 20 bin 
TL’ye kadar Genel Müdür Yardımcıları, 100 bin TL’ye kadar Genel Müdür, 100 bin 
TL’den yukarı alım taleplerinde Yönetim Kurulu, İşletmelerde ise 15 bin TL’ye kadar 
işletme müdürü, bu tutarın üzerindeki alımlarda ise Genel Müdürlüğün ilgili birimleri 
yetkilidir. 2.500 TL’ye kadar yapılacak alımlar teklif istenmeden ve piyasa araştırması 
yapılarak, 2.500 TL’den 5.000 TL’ye kadar olan alımlar yazılı teklif alınarak, 
Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan işletmeler için 5.000 TL’den 25.883 
TL’ye, diğer işletmeler için 8.626 TL’ye kadar olan alımlar, piyasa araştırması 

28 Sayıştay   



 

 
 

olarak 10,1 milyon TL kaynak kaybına neden olacağı, dönemin zararla kapanacağı ve 
kanuni yükümlülük doğmayacağı, 1 milyon TL tutarında yatırım yapılacağı buna 
karşılık sabit kıymet edinimi olmayacağı, stokların elden çıkarılarak 632 bin TL 
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düzeyinde gerçekleşeceği, net faiz ödemelerinin 300 bin TL olacağı, böylece faiz dışı 
kaynak gereksiniminin 10,7 milyon TL olacağı, bu kaynak ihtiyacına karşılık 11 
milyon TL’lik sermaye artışı ile 242 bin TL faiz dışı fazla oluşacağı programlanmıştır.  
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düzeyinde gerçekleşmesi nedeniyle kaynak kayıpları 36,1 milyon TL’ye yükseltilmiş, 
kanuni yükümlülüğün doğmayacağı, buna karşılık sabit kıymetler ile stokların elden 
çıkarılmasıyla 14,5 milyon TL daha kaynak ihtiyacı ile birlikte 50,6 milyon TL 
tutarındaki kaynak ihtiyacının da 7,5 milyon TL tutarındaki kısmının yine sermaye 
artışı ile karşılanması planlanmıştır. 

2016 yılsonu itibariyle 5,7 milyon TL kaynak kaybına karşılık, sabit kıymetler 
ile stoklardan dolayı 24,8 milyon TL tutarında daha kaynak ihtiyacı oluşması sonucu 
433 bin TL faiz gelirlerinin mahsubundan sonra faiz dışı kaynak ihtiyacının 74 milyon 
TL tutarındaki sermaye artışı ile karşılamıştır. 
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akışlarını, kaynakları ve kullanım yerleri bakımından gösteren nakit akım tablosu Ek; 
8 ve 9 sayılı çizelgelerde gösterilmiştir. 
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Kurulunun 27.10.2016 tarih ve 10/48 sayılı kararı ile organizasyon şemasında yapılan 
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TL’ye kadar Genel Müdür Yardımcıları, 100 bin TL’ye kadar Genel Müdür, 100 bin 
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yapılmak ve firmalardan kapalı teklif almak suretiyle yapılmaktadır. 

1-Alımlar: 
2016 yılı hizmet alımlarının bazıları hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

a)İlk madde, malzeme ve emtia alımları: 

2016 yılında gerçekleştirilen ilk madde ve malzeme alım program ve 
gerçekleşmeleri, geçen yıl sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo  12: Alımlar 
  2015 2016 

Alımlar  Gerçekleşen 
Program ödeneği 

Gerçekleşen  
Ödeneğin 

ilk durumuna 
göre sapma 

İlk 
durum 

Son 
durum 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1- İlk maddeler - - - - - 
2- Yardımcı ilk madde -  - -  -  - 
3- İşletme malzemeleri 67 231 241 178 (26,1) 
4- Yedekler 26 88 76 33 (56,6) 
5- Muhtelif malzeme 157 106 133 136 2,3 
6- Kırtasiye ve demirbaş   65 175 47 (73,1) 

Toplamı 250 490 625 394 (19,6) 
-Verilen sipariş avansları     4  

2016 yılında geçen yıla göre %56,7 oranında artış göstererek 394 bin TL 
tutarında ilk madde malzeme ve emtia alımı ile 4.355 bin TL de hizmet alımı yapılmış 
ve alımlar toplamı 4,7 milyon TL olarak gerçekleştirilmiştir. 

İlk madde malzeme ve emtia alımı ilk bütçeye göre sapma % 19,6 olurken, alım 
tutarı geçen yıla göre %.57,6. oranında artış göstermiştir. 

Tüm alımların % 91,7’si hizmet alımları, geri kalan % 8’si, yakıtlar, yedekler ve 
çeşitli malzeme vb ilk madde malzeme ve emtia alımlarından oluşmuştur.  

Gerçekleşen ilk madde ve malzeme alımlarının; % 45’i oranında 178 bin 
TL’sinin akaryakıt alımları ve diğer yağlar ve elektrik malzemesi vb. işletme 
malzemeleri, %11,9 oranında 33 bin TL’sinin döşeme ve demirbaş, kırtasiye, giyim vb 
malzemeleri, % 8,4’ü oranında 3 bin TL’sinin elektrik ve diğer yedek malzeme 
alımları, % 34,5’i oranında 136 bin TL’si de diğer muhtelif malzeme alımları ile ilgili 
olduğu görülmektedir. 

b)Hizmet alımları: 

İşletme ve merkez birimleri için cari yılda yapılan hizmet alımları, geçen yıl 
değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 13:Hizmet alımları 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016 
    Program ödeneği   Ödeneğin 

Alımlar Gerçekleşen İlk Son  Gerçekleşen İlk durumuna 
    durum durum Tutar göre sapma 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Yemek 140 195 151 135 (30,8) 
2-Koruma ve güvenlik 1.168 1.355 1.670 1.664 22,8 
3-Liman donatım 893 1.170 1.780 1.763 50,7 
4-Kiralık Vasıta 439 55 50 41 (25,5) 
5-Harici Sigorta  92 108 99 37 (65,7) 
6-Kiralık Römorkör 405   120 177   
7-Personel taşıma     65 57   
8- İş güvenliği hizmet alımı     65 6   
9 Danışmanlık hizmet alımı     50 13   
10-Elektirk alımı     40 26   
11-Temizlik hizmet alımı 61 225 445 436 93,8 

Toplam 3.198 3.108 4.535 4.355 40,1 
2016 yılında bütçenin ilk durumunda 3,1 milyon TL tutarında hizmet alımı 

programlanmasına rağmen yıl içinde ÖİB’nin 26.08.2016 tarih ve ta Gayrimenkul 
AŞ’nin çıkarılan devir bilançosu ile devralınması ve yine yıl içinde Holdingin Ulustaki 
idare binasının Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı 
kararı ile; “ ……..2- Kurulun 15.05.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ile eğitim ve 
öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesi üzerine AOÇ’nde bulunan tta Gayrimenkul AŞ’ye ait binaya taşınılması 
nedeniyle ilk programa göre  % 40 oranında fazlası ile 4,4 milyon TL tutarında hizmet 
alımı gerçekleşmiştir. 

Hizmet alımları, geçen yıla göre %36 oranında artış göstermiştir. 
Hizmet alımlarının %40,5 ini liman donatımı, % 38,2’sini koruma ve güvenlik 

giderleri, %10’nu temizlik hizmeti, %4’ünü romorkör kiralama gideri ve daha küçük 
oranlarda kiralık vasıta, yemek, personel taşıma, harici sigorta vb. hizmet alımları 
oluşturmuştur. 

2016 yılı hizmet alımlarının bazıları hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 
-Taşucu İşletme Müdürlüğü ve Seka Taşucu Limanı Koruma ve Güvenlik 

Hizmet Alımı: 
Taşucu İşletmesi Taşucu limanı, fabrika sahası ve müştemilatının 30 kişi ile 

koruma ve güvenliğinin 01.02.2015 - 31.01.2016 tarihleri arasını kapsayan ihalenin 
süresinin dolması nedeniyle Yönetim Kurulunun 30.11.2015 tarih ve 13/39 sayılı 
kararı ile ihaleye çıkılmasına karar verilmiş ve karar doğrultusunda açık ihale usulüne 
göre ihaleye çıkılmış, 1.ihale 05.01.2016 tarihinde yapılması gerekirken Kamu İhale 
Kurumu 2016 yılı asgari ücret farkına dair işçilik hesaplama modülünü yenilememesi 
sebebiyle işe ait yaklaşık maliyet güncellenemediğinden ihale iptal edilerek yeniden 
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Tablo 13:Hizmet alımları 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016 
    Program ödeneği   Ödeneğin 

Alımlar Gerçekleşen İlk Son  Gerçekleşen İlk durumuna 
    durum durum Tutar göre sapma 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Yemek 140 195 151 135 (30,8) 
2-Koruma ve güvenlik 1.168 1.355 1.670 1.664 22,8 
3-Liman donatım 893 1.170 1.780 1.763 50,7 
4-Kiralık Vasıta 439 55 50 41 (25,5) 
5-Harici Sigorta  92 108 99 37 (65,7) 
6-Kiralık Römorkör 405   120 177   
7-Personel taşıma     65 57   
8- İş güvenliği hizmet alımı     65 6   
9 Danışmanlık hizmet alımı     50 13   
10-Elektirk alımı     40 26   
11-Temizlik hizmet alımı 61 225 445 436 93,8 

Toplam 3.198 3.108 4.535 4.355 40,1 
2016 yılında bütçenin ilk durumunda 3,1 milyon TL tutarında hizmet alımı 

programlanmasına rağmen yıl içinde ÖİB’nin 26.08.2016 tarih ve ta Gayrimenkul 
AŞ’nin çıkarılan devir bilançosu ile devralınması ve yine yıl içinde Holdingin Ulustaki 
idare binasının Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı 
kararı ile; “ ……..2- Kurulun 15.05.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ile eğitim ve 
öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesi üzerine AOÇ’nde bulunan tta Gayrimenkul AŞ’ye ait binaya taşınılması 
nedeniyle ilk programa göre  % 40 oranında fazlası ile 4,4 milyon TL tutarında hizmet 
alımı gerçekleşmiştir. 

Hizmet alımları, geçen yıla göre %36 oranında artış göstermiştir. 
Hizmet alımlarının %40,5 ini liman donatımı, % 38,2’sini koruma ve güvenlik 

giderleri, %10’nu temizlik hizmeti, %4’ünü romorkör kiralama gideri ve daha küçük 
oranlarda kiralık vasıta, yemek, personel taşıma, harici sigorta vb. hizmet alımları 
oluşturmuştur. 

2016 yılı hizmet alımlarının bazıları hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 
-Taşucu İşletme Müdürlüğü ve Seka Taşucu Limanı Koruma ve Güvenlik 

Hizmet Alımı: 
Taşucu İşletmesi Taşucu limanı, fabrika sahası ve müştemilatının 30 kişi ile 

koruma ve güvenliğinin 01.02.2015 - 31.01.2016 tarihleri arasını kapsayan ihalenin 
süresinin dolması nedeniyle Yönetim Kurulunun 30.11.2015 tarih ve 13/39 sayılı 
kararı ile ihaleye çıkılmasına karar verilmiş ve karar doğrultusunda açık ihale usulüne 
göre ihaleye çıkılmış, 1.ihale 05.01.2016 tarihinde yapılması gerekirken Kamu İhale 
Kurumu 2016 yılı asgari ücret farkına dair işçilik hesaplama modülünü yenilememesi 
sebebiyle işe ait yaklaşık maliyet güncellenemediğinden ihale iptal edilerek yeniden 

 

 
 

ihaleye çıkılmıştır. Ancak Yönetim Kurulunun 25.02.2016 tarih ve 2/3 sayılı kararı ile; 
“Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi ve Limanının özelleştirme çalışmalarına başlanılması 
nedeniyle tasarruf tedbirleri çerçevesinde ….. anılan yer ile ilgili olarak koruma ve 
güvenlik personel sayısının yeniden tespiti için yerinde bir çalışma yapılmasını 
teminen 04.02.2016 tarihinde yapılan güvenlik hizmet alımı ihalesinin iptal edilerek, 
çalışma yapıldıktan sonra yeniden ihaleye çıkılması ile bu süre içerisinde hizmetin 
aksamamasını teminen Kamu İhale Kanununun 21. Maddesinin (f) bendi gereğince 
yeni ihale yapılana kadar pazarlık usulüne göre ihaleye çıkılması kabul edilmiştir. 

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı üzerine hizmetin aksamaması için yeni 
ihale yapılana kadar işi yürüten mevcut firma HMG Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi doğrudan temin usulüne göre 
01.03.2016-21.03.2016 tarihleri arası 50.893,25 TL ve 22.03.2016-31.03.2016 tarihleri 
arası 24.234,88 TL’lik sözleşme imzalanmıştır. 

Bilahare 18.03.2016 tarihinde yapılan pazarlık usulü ile yapılan ihalede gelen 
tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edilmiş, 24.03.2016 
tarihinde yapılan ihale sonucunda 01.04.2016-31.05.2016 tarihleri arası HMG Özel 
Güvenlik Ltd. Şti ile 165.322,40 TL’lik sözleşme imzalanmıştır.  

Konu ile ilgili olarak oluşturulan heyetin çalışmaları sonucunda Yönetim 
Kurulunun 27.05.2016 tarih ve 5/18 sayılı kararı ile de 01 Haziran 2016 - 31 Aralık 
2016 tarihleri arası (7 ay) 30 personelli olarak alımı için Taşucu İşletmesi 
Müdürlüğünce açık ihale usulüne göre ihaleye çıkılması kabul edilmiş ve yapılan ihale 
sonucunda  

Bu arada 01.06.2016-30.06.2016 tarihleri arası İşi yürüten mevcut firma HMG 
Özel Güvenlik Ltd. Şti ile 80.143,00 TL üzerinden ve 01.07.2016-31.07.2016 tarihleri 
arası Loras Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile 78.580,45 TL üzerinden sözleşme 
imzalanmıştır.   

İhale, Taşucu İşletme Müdürlüğü’nce 27.06.2016 tarihinde yapılmış ve ihale 
sonucu Loras Özel Güvenlik Ltd. Şti. ile 375.274,85 TL bedelle 01.08.2016-
31.12.2016 tarihleri dönemi için 19.07.2016 tarihinde sözleşme yapılmış ve 2016 
yılında bu hizmet alımı ile ilgili olarak asgari ücret farkı dahil KDV hariç toplam 907 
bin TL ödeme yapılmıştır. 

-Taşucu İşletmesi Taşucu Limanı Römorkör ve Morinbot, Donatım,  Seyir, 
Koruyucu Bakım İle Kılavuzluk (Pilotaj) Hizmeti Alımı: 

Holding Yönetim Kurulunun 28.ç12.2015 tarih ve 14/42 sayılı kararıyla 
onaylanan 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri kapsayan ihale ile işletmede, 27 personel 
görev yapmış olup, Firmaya 2016 yılsonu itibariyle KDV hariç 1,8 milyon TL ödeme 
yapılmıştır. 

Liman, yolcu ve araç trafiğine açık uluslararası ticari bir liman olup, ISPS 
kuralları gereği limana gelen ve limandan ayrılan gemiler için römorkör ve morinbot, 
donatım, seyir, koruyucu bakım ile kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerinin sağlanması 
1.dereceden önem arz etmektedir. 

İşletmede işin gerektirdiği özellikte uzman personel olmadığından, ISPS 
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kuralları (Uluslararası Denizcilik Örgütü  (IMO)’nun 1974 Denizde Can Emniyeti 
Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamında Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi 
Güvenlik Kodu) gereği römorkör ve morinbot, donatım, seyir, koruyucu bakım ile 
kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerinin sağlanması gerektiğinden dışarıdan hizmet alımı 
yoluna gidildiği görülmektedir. 

Hizmet alımına ilişkin olarak yapılan ödemenin geçen yıla göre % 97 oranında 
artış göstermesinde ilgililerin beyanından, 2016 yılında alınan hizmet kapsamında 
ünvanlı personel sayısının artırıldığı ve asgari ücretteki artışların etkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Taşucu İşletmesi münfesih Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) 
AŞ.’nin 19.09.2005 tarihinde Holding ile birleşmesi nedeniyle Holding bünyesine 
katılmış olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2017 tarih ve 69 sayılı Oluru 
ile Taşucu Kağıt Sanayi İşletme Müdürlüğü’nün Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne 
17.02.2017 tarihi itibariyle devredilmesi neticesinde 2017 yılına ilişkin olarak yapılan 
sözleşme 03.03.2017 tarihinde yapılan protokolle TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmiştir. 

Sümer Holdinge ait Seka Taşucu liman işletmesinde iki adet römorkör 
bulunmasına ve romörkaj hizmetlerinin bu gemilerle yapılması esnasında liman 
yönetmeliğinde yapılan değikliğe istinaden belli büyüklüğe sahip Gemilerin romörkaj 
hizmetleriyle ilgili mevcut romörkörlerin yetersiz kalması üzerine, 09.07.2014 tarihli 
Hizmet alım sözleşmesiyle 980 000 TL İhale bedeliyle Sanmar Denizcilik Makine ve 
Ticaret. AŞ den bir yıl süreli Römorkör Kiralanmıştır.  

2014 yılı Sayıştay denetim raporunda; Taşucu liman işletmesinde bulunan iki 
adet römorkör ile romörkaj hizmetlerinin yapılması esnasında, liman yönetmeliğinin 
değişmesi nedeniyle yapılan ihale ile başlatılan sözleşmenin ilk ayında yönetmelik 
tekrar değiştiği halde, Sözleşmenin iptaline 10 ay sonraya gidilmesinin nedeni ve varsa 
kurum kaybının Teftiş Kurulunca incelenerek belirlenmesi önerilmiştir. 

Öneri çerçevesinde Holding Teftiş Kurulunca yapılan inceleme hakkında 
raporun Üretim ve Maliyetler bölümünde verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. 

-Taşucu İşletmesi Taşucu Liman Başkanlığı Sınırlarında Römorkaj 
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Personelsiz Olarak 1 adet Römorkör 
Kiralanması Hizmet Alımı: 

Holdinge bağlı Taşucu İşletmesi Müdürlüğüne ait Taşucu Limanında ve Taşucu 
Liman Başkanlığı sınırlarında römorkaj hizmetlerinde kullanılan işletmeye ait Seka 
Akdeniz I ve Seka Akdeniz II römorkörlerinin periyodik havuz bakımlarının 
yaptırılması nedeniyle limanda hizmetin aksamamasını teminen 36 gün üzerinden 1 
adet 16 ton çekme gücünde römorkör kiralanması zorunluluğu doğmuş ve Firmaya 
KDV hariç 121.915,00 TL ödeme yapıldığı görülmüştür. 

-Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Ankara/Gölbaşı Halı Satış Mağazası ve 
Müştemilatının Koruma ve Güvenlik İhalesi Hizmet Alımı: 

2015 yılında yapılan 27.06.2015-26.06.2016 tarihlerini kapsayan ihalenin 
süresinin dolması üzerine 27.07.2016-31.08.2016 pazarlık yöntemiyle hizmet alımı 
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kuralları (Uluslararası Denizcilik Örgütü  (IMO)’nun 1974 Denizde Can Emniyeti 
Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) kapsamında Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi 
Güvenlik Kodu) gereği römorkör ve morinbot, donatım, seyir, koruyucu bakım ile 
kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerinin sağlanması gerektiğinden dışarıdan hizmet alımı 
yoluna gidildiği görülmektedir. 

Hizmet alımına ilişkin olarak yapılan ödemenin geçen yıla göre % 97 oranında 
artış göstermesinde ilgililerin beyanından, 2016 yılında alınan hizmet kapsamında 
ünvanlı personel sayısının artırıldığı ve asgari ücretteki artışların etkili olduğu 
belirtilmiştir. 

Taşucu İşletmesi münfesih Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) 
AŞ.’nin 19.09.2005 tarihinde Holding ile birleşmesi nedeniyle Holding bünyesine 
katılmış olup, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2017 tarih ve 69 sayılı Oluru 
ile Taşucu Kağıt Sanayi İşletme Müdürlüğü’nün Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne 
17.02.2017 tarihi itibariyle devredilmesi neticesinde 2017 yılına ilişkin olarak yapılan 
sözleşme 03.03.2017 tarihinde yapılan protokolle TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmiştir. 

Sümer Holdinge ait Seka Taşucu liman işletmesinde iki adet römorkör 
bulunmasına ve romörkaj hizmetlerinin bu gemilerle yapılması esnasında liman 
yönetmeliğinde yapılan değikliğe istinaden belli büyüklüğe sahip Gemilerin romörkaj 
hizmetleriyle ilgili mevcut romörkörlerin yetersiz kalması üzerine, 09.07.2014 tarihli 
Hizmet alım sözleşmesiyle 980 000 TL İhale bedeliyle Sanmar Denizcilik Makine ve 
Ticaret. AŞ den bir yıl süreli Römorkör Kiralanmıştır.  

2014 yılı Sayıştay denetim raporunda; Taşucu liman işletmesinde bulunan iki 
adet römorkör ile romörkaj hizmetlerinin yapılması esnasında, liman yönetmeliğinin 
değişmesi nedeniyle yapılan ihale ile başlatılan sözleşmenin ilk ayında yönetmelik 
tekrar değiştiği halde, Sözleşmenin iptaline 10 ay sonraya gidilmesinin nedeni ve varsa 
kurum kaybının Teftiş Kurulunca incelenerek belirlenmesi önerilmiştir. 

Öneri çerçevesinde Holding Teftiş Kurulunca yapılan inceleme hakkında 
raporun Üretim ve Maliyetler bölümünde verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. 

-Taşucu İşletmesi Taşucu Liman Başkanlığı Sınırlarında Römorkaj 
Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Personelsiz Olarak 1 adet Römorkör 
Kiralanması Hizmet Alımı: 

Holdinge bağlı Taşucu İşletmesi Müdürlüğüne ait Taşucu Limanında ve Taşucu 
Liman Başkanlığı sınırlarında römorkaj hizmetlerinde kullanılan işletmeye ait Seka 
Akdeniz I ve Seka Akdeniz II römorkörlerinin periyodik havuz bakımlarının 
yaptırılması nedeniyle limanda hizmetin aksamamasını teminen 36 gün üzerinden 1 
adet 16 ton çekme gücünde römorkör kiralanması zorunluluğu doğmuş ve Firmaya 
KDV hariç 121.915,00 TL ödeme yapıldığı görülmüştür. 

-Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Ankara/Gölbaşı Halı Satış Mağazası ve 
Müştemilatının Koruma ve Güvenlik İhalesi Hizmet Alımı: 

2015 yılında yapılan 27.06.2015-26.06.2016 tarihlerini kapsayan ihalenin 
süresinin dolması üzerine 27.07.2016-31.08.2016 pazarlık yöntemiyle hizmet alımı 

 

 
 

yapılmış ve son olarak 01.09.2016-26.06.2017 tarihlerini kapsayan yeni ihale ile, 
Holding merkez binasında 2’si silahsız 4’ü silahlı olmak üzere 6 personel, 
Ankara/Gölbaşı Satış Mağazası ve müştemilatında ise silahlı 8 personel olmak üzere 
toplam 14 personel görev yapmış ve 20016 yıl sonu itibariyle 494,5 bin TL ödeme 
yapılmıştır.  

26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile 
Holding stoklarında bulunan halı ve kilimlerin 4046 sayılı Kanun’un 2/i maddesine 
istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı’na bilabedel devredilmesi neticesinde işlevsiz kalan 
Gölbaşı /Ankara Halı Satış Mağazası’nda görev yapan personel sayısı Ocak 2017 
ayından itibaren 8’den 4’e düşürülmüştür. Ayrıca, tta Gayrimenkul AŞ. Genel 
Müdürlüğünün Holding ile birleştirilmesi ve Ulus’taki binanın ÖYK Kararı ile Ankara 
Sosyal Bilimler Üniversitesine devredilmesi nedeniyle münfesih tta Gayrimenkul AŞ. 
Genel Müdürlüğünün Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği adresinde bulunan 
binasına taşınılması nedeniyle Genel Müdürlükteki personel sayısı 11 kişi olarak 
yeniden belirlendiği görülmüştür. 

-Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Taşucu İşletmesi Limanı Temizlik 
Hizmeti Alımı: 

2015 yılında yapılan ve 01.09.2015-30.09.2016 tarihlerini kapsayan ihalenin 
süresinin sona ermesi üzerine 2016 yılında yapılan 01.10.2016-31.08.2017 tarihlerini 
kapsayan ihale ile; Holding merkezinde 5 personel, Taşucu Liman İşletmesinde 3 
personel olmak üzere toplam 8 personel görev yapmış, 01.10.2016-31.08.2017 tarihleri 
arası hizmet alımı ise Holding merkezinde 10 personel, Taşucu Liman İşletmesinde 3 
personel olmak üzere toplam 13’e yükseltilmiştir. 

2016 yılında Firmaya, 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası için KDV hariç 
266.427,82 TL ödeme yapılmıştır. 

-Malatya Eski Vagon Fabrikası ve Müştemilatı Koruma ve Güvenlik 
Hizmeti Alımı: 

Tesiste Holding personelinin olmaması ve geçici görevle personel gönderilmesi 
imkanının da olmaması nedeniyle 2015 yılında yapılan ve 01.01.2016-15.01.2016 
tarihleri arasını kapsayan hizmet alımı ile silahsız olarak 4 personel ile Tesisin toplam 
601.558m2 alanında her türlü sabotaj, hırsızlık, yangın, yağmaya karşı korunması ve 
güvenliğinin sağlanması amaçlanmış ve bu hizmet için 2016 yılında KDV hariç 
118.974,31 TL ödeme yapılmıştır.  

-Malzeme Dahil Öğle Yemeği Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri 
Alımı:  

20.07.2015-03.06.2016 tarihleri arası yapılan hizmet alımında; 1 aşçı, 1 aşçı 
yardımcısı,1 garson ve 1 bulaşıkçı olmak üzere 4 personel, 01.08.2016-10.12.2016 
tarihleri arasında yapılan ihalede ise 2 garson görev yapmış olup, Firmaya, 
01.01.2016-10.12.2016 tarihleri arası KDV hariç 86.530,40 TL ödeme yapılmıştır. 

-Araç Kiralama (Sürücüsüz ve Akaryakıtsız) Hizmeti Alımı: 
05.06.2015-04.06.2016 ve 05.06.2016-04.06.2017 tarihleri arası hizmet alımı 
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yapılmış olup, Firmaya, 2016 yılında KDV hariç 29.793,00 TL ödeme yapılmıştır. 
-Harici sigorta alımı: 
 Harici sigorta alımı hakkında açıklama raporun “Sigorta işleri” bölümünde 

verilmiştir. 
-tta Gayrimenkul AŞ tarafından Danışmanlık Hizmet Alımı: (tta 

Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen) 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile 

Holdingle birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından 
04.02.2015-04.02.2017 tarihleri arası Kurumun mülkiyetinde bulunan ve Kurum ile 
ilişkilendirilen muhtelif taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi çalışmalarında 
ve Değer Tespit Komisyonlarının değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak ve 
kararlara katılmamak şartıyla danışman firma görevlendirilmesini teminen 2 yıllık 
hizmet alımı yapılmıştır. 

Firmaya, firma karı dahil 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası KDV hariç 
30.030,00 TL ödeme yapılmıştır. 

2015 yılından itibaren hizmet alımı yapılmakta olup, münfesih tta Gayrimenkul 
AŞ. Genel Müdürlüğünün Holdingle birleşmesi sonucu ihtiyaç münfesih tta 
Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü için ortadan kalkmış ancak, Holding için hizmet 
alımı yapılmasına devam edilmektedir. 

-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı: (tta Gayrimenkul AŞ. Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen) 

26.10.2015-25.10.2016 ve 03.11.2016-03.01.2017 tarihleri arası hizmet alımı 
yapılmıştır. 

Holdingle birleşme işlemi gerçekleşen münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Genel 
Müdürlüğü tarafından Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer düzenleyici Kurum 
ve Kuruluşların hazırladığı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat kapsamında, 
OSGB hizmetinin sunulması, bir yıl süreyle part-time işyeri hekiminin 
görevlendirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğine dair bir kez risk değerlendirmesi 
yapılması, acil durum planları hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği 
eğitiminin verilmesi, acil durum ekip eğitimi verilmesi, yangın tatbikatı yapılması, 
kaldırma araçlarının periyodik test ve kontrolü, basınçlı kapların periyodik test ve 
kontrolü, elektrik tesisatı ve paratoner topraklama kontrolü, gürültü ölçümü, termal 
konfor ölçümü, toz ölçümü, gündüz aydınlatma ölçümü, raporlandırma, işyerinin 
denetimi konularında hizmet alımı yapılmıştır. 

Firmaya, firma karı dahil 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası KDV hariç 
20.684,44 TL ödeme yapılmıştır. 

2014 yılından itibaren hizmet alınmakta olup, iş sağlığı ve güvenliği hizmetine 
Holdingde mevzuatın gerektirdiği şartlara haiz iş güvenliği uzmanının bulunması 
nedeniyle bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmayacak ancak, Holdingde 
kadrolu doktorun olmaması nedeniyle ileriki yıllarda da işyeri hekimi hizmeti alımına 
devam edilecektir. 
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yapılmış olup, Firmaya, 2016 yılında KDV hariç 29.793,00 TL ödeme yapılmıştır. 
-Harici sigorta alımı: 
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verilmiştir. 
-tta Gayrimenkul AŞ tarafından Danışmanlık Hizmet Alımı: (tta 

Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen) 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile 

Holdingle birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından 
04.02.2015-04.02.2017 tarihleri arası Kurumun mülkiyetinde bulunan ve Kurum ile 
ilişkilendirilen muhtelif taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesi çalışmalarında 
ve Değer Tespit Komisyonlarının değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak ve 
kararlara katılmamak şartıyla danışman firma görevlendirilmesini teminen 2 yıllık 
hizmet alımı yapılmıştır. 

Firmaya, firma karı dahil 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası KDV hariç 
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Müdürlüğü tarafından Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer düzenleyici Kurum 
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OSGB hizmetinin sunulması, bir yıl süreyle part-time işyeri hekiminin 
görevlendirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğine dair bir kez risk değerlendirmesi 
yapılması, acil durum planları hazırlanması, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği 
eğitiminin verilmesi, acil durum ekip eğitimi verilmesi, yangın tatbikatı yapılması, 
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Firmaya, firma karı dahil 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arası KDV hariç 
20.684,44 TL ödeme yapılmıştır. 

2014 yılından itibaren hizmet alınmakta olup, iş sağlığı ve güvenliği hizmetine 
Holdingde mevzuatın gerektirdiği şartlara haiz iş güvenliği uzmanının bulunması 
nedeniyle bundan sonra iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınmayacak ancak, Holdingde 
kadrolu doktorun olmaması nedeniyle ileriki yıllarda da işyeri hekimi hizmeti alımına 
devam edilecektir. 

 

 
 

- Akhisar Sigara Fabrikası Binası ve Sahasının 12 Özel Güvenlik Personeli 
ile (Silahsız) Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı: (tta Gayrimenkul AŞ. Genel 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen) 

Hizmet alımı 27.04.2015-13.03.2016 ve 14.03.2016-13.03.2017 tarihleri arası 
yapılmıştır. 

Silahsız olarak 12 personel görev yapmıştır. Personelin unvanı güvenlik 
görevlisi olup,  kişi başı brüt 2.000,90 TL ücret ödenmiştir.  

Firmalara, firma karı ve asgari ücret fiyat farkı dahil 01.01.2016-31.12.2016 
tarihleri arası KDV hariç 336.497,34 TL ödeme yapılmıştır. 

Hizmetin 01.01.2017-13.03.2017 tarihleri arası Holdingimize maliyeti ise 
76.606,04 TL olmuştur. 

Mülkiyeti, Holding ile birleşen münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla devrolmuş bulunan Manisa ili Akhisar ilçesi Atatürk 
Mahallesinde bulunan eski (TEKEL) sigara fabrikası sahasındaki 6 parsel üzerinde yer 
alan yapı ve tesislerin her türlü sabotaj, hırsızlık, yangın, yağmaya karşı korunması ve 
güvenliğinin sağlanması için minimum ihtiyaç tespit edilerek 12 personel ile tesisin 
korunması sağlanmıştır. 

Tesiste Holding personeli olmadığından ve geçici görevle personel 
gönderilmesi olanağının da olmaması, hem sosyal açıdan devam eden bir hizmetin 
olması hem de geçici görevlerde 6245 sayılı Harcırah Kanununun da uygulanması söz 
konusu olacağından bu hususun maliyet boyutlarını çok yükseklere çekeceği göz 
önüne alınarak; tesisisin sabotaj, hırsızlık, yangın, yağmaya karşı korunması ve 
güvenliğinin sağlanması gerektiğinden hizmetin dışarıdan alım yoluyla yapılması 
zorunluluğu doğmuştur. 

2015 yılından itibaren hizmet alımı yapılmakta olup, söz konusu tesis 
özelleştirilme yoluyla satılana veya devredilene kadar hizmet alımına devam edilmesi 
gerekmektedir. 

-Personel Taşıma Hizmet Alımı: (tta Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen) 

16.09.2015-15.09.2016 ve 19.09.2016-18.09.2017 tarihleri arası İhaleler, 
yapılmış ve Firmaya, firma karı ve asgari ücret fiyat farkı dahil 01.01.2016-31.12.2016 
tarihleri arası KDV hariç 219.385,00 TL ödeme yapılmıştır. 

Hizmetin 01.01.2017-28.02.2017 tarihleri arası Holdinge maliyeti ise 98.239,50 
TL olmuştur. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile 
Holding ile birleştirilen münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan ihaleler, çalışan personelin işe geliş-gidişlerinin sağlanması için minimum 
ihtiyaç tespit edilerek sağlanmıştır.  

2-Taşıma ve gümrükleme: 
Cari yılda herhangi bir dış alım ve gümrükleme işlemi yapılmamıştır. 
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3- İlk madde ve malzeme stokları: 
Holdingin 2016 yılsonu ilk madde ve malzeme stokları geçen yıldan devir 

sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 14: İlk madde ve malzeme stokları 

İlk madde ve malzeme 
stokları 

  2015’den devir 2016 yılında 2017’ye devir 

Ölçü Miktar Tutar 
Giren Çıkan 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A-İlk madde ve malzeme:                   
 1-Esas ilk maddeler:                   

Toplam (1)                   
2- Hazırlanmış ilk mad:                   
  Diğer hazır ilk maddeler                   

Toplam (2)                   
3-Yardımcı ilk madde:                   
  Boya ve kimyevi madde                   
 Yard.İşl. üretim ilk madde            
  Diğer ilk maddeler            

Toplam (3)            
4-İşletme malzemeleri:                   
  Yedekler     8   22   22   8 
  Çeşitli malzeme     5   372   316   61 

Toplam (4)     13   394   338   69 
5-Yakıtlar:                   
 Kömür Ton                
 Fuel-oil Ton                 

Toplam (5)           
Toplam (A)    13 

 
394 

 
338 

 
69 

B-Diğer stoklar:                   
  Elden çıkarılacak stok  M2 178,62  8       8     
  Yoldaki mal.tedarik gid.                  
  Ödünç ve im. ver. malz         26   26     

Toplam (B)   
 

8 
 

26  34   
C-Sipariş avansları:                   

Genel toplam     21   420   372   69 

Holding’in herhangi bir üretimi olmadığından ilk madde ve malzeme stokları 
günlük kullanımlar için alınan yakıt, yedek parça, temizlik v.b malzemelerden 
oluşmaktadır. 

2015 yıl sonu itibariyle 13 bin TL olan ilk madde ve malzeme stokları, yıl 
içinde 394 bin TL tutarında girişe karşılık 338 bin TL’lik çıkış olmuş ve 2017 yılına 
69 bin TL tutarında  ilk madde ve malzeme stoku devretmiştir.  

8 bin TL tutarındaki elden çıkarılacak malzemelerin tamamı hurdaya çıkarılmış 
178 m2’lik halıdan oluşmakta olup yıl içinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan ihael 
ile satışı yapılmış ve yıl sonu itibariyle stok kalmamıştır. 

 Ödünç ve emanet verilen ÖİB’da tanıtım ve reklam amaçlı olarak verilen 26 
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3- İlk madde ve malzeme stokları: 
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69 bin TL tutarında  ilk madde ve malzeme stoku devretmiştir.  

8 bin TL tutarındaki elden çıkarılacak malzemelerin tamamı hurdaya çıkarılmış 
178 m2’lik halıdan oluşmakta olup yıl içinde Yönetim Kurulu kararı ile yapılan ihael 
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bin lira tutarındaki 14 adet toplam 55,68 metrekare halıdan ibaret olup, yıl içinde 
halılar geri alınmıştır. 

4- Arşiv Faaliyetleri: 
53473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok 

Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 
kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılmış olan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik”in 44. Maddesinde yer alan: ”Mükellefler, gördükleri hizmetler, yaptıkları 
haberleşme ve işlemlere ait belgelerin bir arada bulunmasını sağlamak amacıyla dosya 
planları ile dosya yönergelerini hazırlamakla yükümlüdürler.” hükmü çerçevesinde 
Holding’çe Dosya Planları ve Dosya Yönergelerinin hazırlanmadığı görülmüştür. 

Aynı Yönetmeliğin 45. Maddesinde;” Mükellefler, bu Yönetmelik hükümlerine 
tabi olup, kurum veya kuruluşlarının hususiyeti ve ürettiği evrakın özelliğinden 
kaynaklanan durumlarda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü alarak, 3 ay içerisinde kendi arşiv 
yönergelerini hazırlarlar.” Hükmü çerçevesinde de Yönetim Kurulunun 20.12.2016 
tarih ve 12/67 sayılı kararı ile hazırlanan Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği uygulamaya 
konulmuştur. 

Holdingin Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının defter değerinin 
kayıtlardan çıkarılması ile ilgili olarak; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 
tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile; eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilerek, Genel Müdürlüğün AOÇ’deki 
tta Gayrimenkul AŞ’ye ait binaya taşınmasından sonra yeni binaya taşınan arşivin yeni 
yapılan Organizasyon Şeması ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 
sorumluluğunda yeniden gözden geçirilmesine başlanmıştır. 

 Geçmiş yıllarda; Özelleştirme Uygulamaları dahilinde Holdinge ait 40’ın 
üzerinde Fabrika, İşletme ve Bağlı Ortaklık, 16 Bölge Müdürlüğü ile bunlara bağlı 
Mağazaların ile Holding ile birleştirilerek tüzel kişilikleri sona erdirilen TÜGSAŞ, 
SEKA, TDÇİ, TZDK, TURBAN, TÜMOSAN, ETAĞ, ORÜS, KÖYTEKS, TİFTİK 
YAPAĞI SÜMER HALI ve tta GAYRİMENKUL AŞ Genel Müdürlükleri ile bunların 
Bağlı Ortaklıkları, İşletmeleri ve Fabrikalarına ait bulunan Memur ve İşçi personel 
özlük dosyaları ile arşivlik malzemeleri, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde 11 adet depo (3 Büyük 8 
Küçük Depo) Holdinge tahsis edilerek, Holdinge devredilen birim ve kuruluşların 
Memur, İşçi özlük dosyaları ile diğer (muhasebe, personel, hukuk, tahakkuk v.b) 
arşivlik malzemeleri bu depolarda muhafaza altına alınmıştır. 

Söz konusu Genel Müdürlüklere ait Memur ve İşçi personelin şahsi özlük 
dosyaları ve arşivlik malzemeleri toplam 690.244 klasör olup, tamamının envanteri 
bilgisayar ortamında çıkarılarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü depolarında hıfz 
edilmiştir.  

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde bulunan söz konusu Kuruluşlara ait arşiv 
niteliğini taşımayan malzemeler üzerinde gerekli ayıklama ve imha çalışmaları 
yapılarak Nisan 2017 tarihi itibariyle Devlet arşivlerine personelin özlük bilgilerini 
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içeren 438.710 klasör ile muhasebe, personel, hukuk, tahakkuk v.b arşivlik bilgileri 
içeren 231.534 adet bulunmakta olduğu ilgililerin beyanından öğrenilmiştir. 

Ayrıca tta Gayrimenkul AŞ Genel Müdürlüğüne ait depolarda bulunan standart 
dışı 69.095 adet kolide bulunan arşivlik malzemenin ayıklama ve imha çalışmaları 
devam ettiği, diğer yandan Genel Müdürlük birimlerinin arşivinde bulunan arşivlik 
malzemelerin de ayıklama çalışmalarının sürdürülerek, saklanmasına lüzum görülen 
arşivlik malzemelerin envanterleri çıkarılarak Devlet arşivlerindeki depolara 
sevkiyatın devam ettiği görülmektedir. 

E- Üretim ve maliyetler: 
1-Üretim: 
Holdingin özelleştirme süreci, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.07.2015 

tarih, 2015/58 sayılı kararıyla 2015 yılsonundan, 2020 yılsonuna ertelenmiş olmasına 
karşılık, Holding’e ait mal üretimi yapan işletmeler, raporun Özelleştirme Çalışmaları 
bölümünde belirtildiği üzere, daha önce özelleştirilmiş ve cari yıldaki üretim 
faaliyetleri sadece iki alanla sınırlı kalmıştır. Bunlardan birincisi 2005 yılında 
SEKA’dan devralınan ve 23.01.2017 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 69 
sayılı karar gereğince 14.02.2017 tarihli protokolle Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
AŞ’ye bila bedel devredilen Mersin/Taşucu İşletmesindeki limancılık faaliyetleri, 
ikincisi ise Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden devralınan ve halen rödövans 
usulüyle özel sektör firmaları tarafından işletilen demir madeni sahalarındaki 
faaliyetler olmuştur. 

Holdingin üretime ilişkin bu faaliyetleri 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince 
aşağıda incelenerek değerlendirilmiştir. 

-Taşucu Limanı: Konumu itibariyle stratejik öneme sahip liman 1985 yılından 
itibaren Mersin/Taşucu-Girne hattında yolcu taşımacılığı yapan deniz araçlarının 
yanaşabildiği, 1,2 milyon ton/yıl yük ve 4 bin ton/gün elleçleme kapasitesine sahip faal 
bir kıyı tesisi olup, toplam 610 metre uzunluğunda 6 adet rıhtımı bulunmaktadır. İlk üç 
rıhtımı yolcu gemisi rıhtımı, geri kalanlar ise ro-ro rıhtımı şeklinde inşa edilmiştir. Ana 
dalgakıran uzunluğu 1.420 m, tali dalgakıran uzunluğu ise 440 m olup, aralarındaki 
mesafe 240 m şeklinde tasarlanmış, gemi manevra çapı ise 400 m olarak belirlenmiştir.    

Holding tarafından sağlanan bilgilerden cari yılda limandan toplam 492 gemi 
seferi karşılığında 21.097 kişi yolcu ve 35.750 taşıt aracı giriş-çıkışı gerçekleştiği, 
yükleme/boşaltma yapılan toplam yük miktarının ise 38.514 ton olduğu görülmektedir.  
Limanda yükleme ve boşaltma işleri ile birlikte ayrıca pilotaj, römorkaj,  marinbot 
kira, barınma, palamar, tatlı su verme, çöp alma gibi liman hizmetleri de verilmiştir. 

Sürdürülen limancılık faaliyetleri arasında önemli yer tutan römorkaj 
hizmetinde kullanılan deniz araçlarının periyodik bakımlarının yapılması söz konusu 
olduğundan, bu konuda ihaleye çıkılması için Yönetim Kurulu tarafından 28.04.2016 
tarih ve 12 sayı ile karar alınmış, ayrıca 27.05.2016 tarih ve 21 sayılı kararla da 
mevcut römorkörlerin bakımının yapılacağı sürede hizmetin aksamaması için 16 ton 
çeki gücüne sahip bir römorkörün personelsiz olarak kiralanması hususunda gerekli 
Bakan onayının alınması uygun bulunmuştur. 
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içeren 438.710 klasör ile muhasebe, personel, hukuk, tahakkuk v.b arşivlik bilgileri 
içeren 231.534 adet bulunmakta olduğu ilgililerin beyanından öğrenilmiştir. 

Ayrıca tta Gayrimenkul AŞ Genel Müdürlüğüne ait depolarda bulunan standart 
dışı 69.095 adet kolide bulunan arşivlik malzemenin ayıklama ve imha çalışmaları 
devam ettiği, diğer yandan Genel Müdürlük birimlerinin arşivinde bulunan arşivlik 
malzemelerin de ayıklama çalışmalarının sürdürülerek, saklanmasına lüzum görülen 
arşivlik malzemelerin envanterleri çıkarılarak Devlet arşivlerindeki depolara 
sevkiyatın devam ettiği görülmektedir. 

E- Üretim ve maliyetler: 
1-Üretim: 
Holdingin özelleştirme süreci, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.07.2015 

tarih, 2015/58 sayılı kararıyla 2015 yılsonundan, 2020 yılsonuna ertelenmiş olmasına 
karşılık, Holding’e ait mal üretimi yapan işletmeler, raporun Özelleştirme Çalışmaları 
bölümünde belirtildiği üzere, daha önce özelleştirilmiş ve cari yıldaki üretim 
faaliyetleri sadece iki alanla sınırlı kalmıştır. Bunlardan birincisi 2005 yılında 
SEKA’dan devralınan ve 23.01.2017 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 69 
sayılı karar gereğince 14.02.2017 tarihli protokolle Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
AŞ’ye bila bedel devredilen Mersin/Taşucu İşletmesindeki limancılık faaliyetleri, 
ikincisi ise Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden devralınan ve halen rödövans 
usulüyle özel sektör firmaları tarafından işletilen demir madeni sahalarındaki 
faaliyetler olmuştur. 

Holdingin üretime ilişkin bu faaliyetleri 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereğince 
aşağıda incelenerek değerlendirilmiştir. 

-Taşucu Limanı: Konumu itibariyle stratejik öneme sahip liman 1985 yılından 
itibaren Mersin/Taşucu-Girne hattında yolcu taşımacılığı yapan deniz araçlarının 
yanaşabildiği, 1,2 milyon ton/yıl yük ve 4 bin ton/gün elleçleme kapasitesine sahip faal 
bir kıyı tesisi olup, toplam 610 metre uzunluğunda 6 adet rıhtımı bulunmaktadır. İlk üç 
rıhtımı yolcu gemisi rıhtımı, geri kalanlar ise ro-ro rıhtımı şeklinde inşa edilmiştir. Ana 
dalgakıran uzunluğu 1.420 m, tali dalgakıran uzunluğu ise 440 m olup, aralarındaki 
mesafe 240 m şeklinde tasarlanmış, gemi manevra çapı ise 400 m olarak belirlenmiştir.    

Holding tarafından sağlanan bilgilerden cari yılda limandan toplam 492 gemi 
seferi karşılığında 21.097 kişi yolcu ve 35.750 taşıt aracı giriş-çıkışı gerçekleştiği, 
yükleme/boşaltma yapılan toplam yük miktarının ise 38.514 ton olduğu görülmektedir.  
Limanda yükleme ve boşaltma işleri ile birlikte ayrıca pilotaj, römorkaj,  marinbot 
kira, barınma, palamar, tatlı su verme, çöp alma gibi liman hizmetleri de verilmiştir. 

Sürdürülen limancılık faaliyetleri arasında önemli yer tutan römorkaj 
hizmetinde kullanılan deniz araçlarının periyodik bakımlarının yapılması söz konusu 
olduğundan, bu konuda ihaleye çıkılması için Yönetim Kurulu tarafından 28.04.2016 
tarih ve 12 sayı ile karar alınmış, ayrıca 27.05.2016 tarih ve 21 sayılı kararla da 
mevcut römorkörlerin bakımının yapılacağı sürede hizmetin aksamaması için 16 ton 
çeki gücüne sahip bir römorkörün personelsiz olarak kiralanması hususunda gerekli 
Bakan onayının alınması uygun bulunmuştur. 

 

 
 

Römorkör kiralanması konusundaki ihaleye iki firma teklif vermiş olup, en 
uygun teklifi sunan firma ile 102,1 bin TL üzerinden sözleşme imzalanması hususu 
Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.08.2016 tarih ve 28 sayılı kararla uygun 
bulunmuş, mevcut römorkörlerin bakımı konusunda çıkılan ihaleye verilen tekliflerin 
incelenmesi sonucu hizmetin 298,9 bin TL bedelle en uygun teklif veren firmadan 
alınmasına ilişkin olarak da Yönetim Kurulu tarafından 05.08.2016 tarih ve 29 sayı ile 
karar alınmıştır. 

Diğer taraftan, Holding tarafından sağlanan bilgi ve belgeler incelendiğinde; 
cari yılda limancılık faaliyetleriyle ilgili giderler ayrıntılı olarak muhasebe kayıtlarında 
yer almış olmakla birlikte,  faaliyetlerden elde edilen toplam 8,2 milyon TL net gelirin 
araç, yolcu, pilotaj ve römorkaj geliri gibi ayrıntılı olarak muhasebe kayıtlarına 
alınmayıp sadece toplamının kaydıyla yetinildiği, ayrıca Holding’in Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından yapılan son denetimin 01.04.2012-30.06.2014 tarihlerini 
kapsadığı, daha sonraki döneme ilişkin faaliyetlerin ise Liman Başkanlığı kayıtlarıyla 
karşılaştırmalı olarak denetlenmediği görülmektedir. Bu nedenle; 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.01.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-69 sayılı 
onayı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne 14.02.2017 tarihli protokolle 
devredilmiş olan SEKA Taşucu Limanı’nın 30.06.2014 tarihinden sonraki döneme ait 
faaliyetlerinin, gelir grupları ve miktarlar esasında, ilgili Liman Başkanlığı kayıtlarıyla 
karşılaştırmalı olarak TDİ AŞ. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birlikte 
Holding Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi önerilir.  

Limanda kullanılmakta olan römorkörlerin istenilen özelliklere sahip olmaması 
nedeniyle geçen dönemde yapılan kiralamaya ilişkin hususlar Holding’in 2015 yılı 
denetim raporunda yer almış olup, yapılan tespitlerde;  

-27.02.2013 tarih ve 28572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Limanlar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden Holdinge bağlı 
Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi Müdürlüğüne ait SEKA Limanındaki römorkörlerin 
çekme gücünün yetersiz kalması ve özelleştirme süreci tamamlanana kadar mevcut 
imkanlar dahilinde hizmetlerin sürdürülebilmesi için yetkili mercilerden müsaade 
alınamaması nedeniyle 1 adet römorkör, Yönetim Kurulu’nun 27.06.2014 tarih ve 6/2 
sayılı kararı ile 365 gün süre ile özel bir firmadan 980 bin TL+KDV bedelle 
kiralanarak firma ile 09.07.2014 tarihinde sözleşme imzalandığı, 

-26.07.2014 tarih, 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Limanlar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilmiş olan asgari 
römorkör sayısı ve çekme kuvveti ile ilgili yeni düzenleme paralelinde; limanda 
mevcut İşletmeye ait römorkörler ile hizmet verilebilmesine dair yasal bir engel ve 
bahse konu hizmet alım sözleşmesi ile kiralanan römorköre ihtiyaç kalmadığından, 
firma ile yapılan sözleşmenin süresinden önce feshedilmesinin gündeme geldiği, 

-Konu hakkında Kurum Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulduğu, Hukuk 
Müşavirliği 01.12.2014 tarihli yazı ile; Taşucu Kağıt sanayi İşletmesi Müdürlüğü 
limanında kullanılmak üzere kiralanan römorköre Limanlar Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik nedeniyle ihtiyaç kalmadığı, sözleşme amacının bozulmuş olduğu 
gerekçesine dayanılarak Holdingce firma ile akdedilen sözleşmenin feshinin haklı 
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nedene dayandırılamayacağı, haksız fesih durumunda Holdingce karşı taraf zararının 
ödenmek zorunda kalınacağı, ancak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 54. 
maddesindeki şartların varlığı halinde karşılıklı anlaşma suretiyle sözleşmenin sona 
erdirilmesinin mümkün bulunduğunu bildirildiği, 

-Ancak firmanın anlaşmanın 09.07.2015 tarihinden önce feshinin şirketin zarara 
uğramasına neden olacağı, bu zararı giderebilecek bir öneri olması halinde teklifi 
değerlendireceği şeklindeki yaklaşımı nedeniyle, sözleşme bitim tarihinden yaklaşık 1 
ay önce 01.06.2015 tarihi itibari ile karşılıklı anlaşma suretiyle sona erdirilebildiği, 

Hususlarına yer verilerek, sözleşme iptaline 10 ay sonra gidilmesinin nedeni ve 
varsa Kurum kaybının Teftiş Kurulunca incelenerek belirlenmesi önerilmiştir. 

Holding tarafından verilen yanıtta ise gerekli incelemenin Teftiş Kurulu 
tarafından yapılarak 15.02.2017 tarihi itibariyle rapora bağlandığı, römorkörün 
kiralama süresince aktif olarak kullanıldığı, Akdeniz II römorkörünün çeki gücü 2014 
sertifikasına göre yeterli olmasına rağmen, 2013 sertifikasında 16 tondan az çekme 
gücüne sahip olduğu, olası bir yeni testte gerekli şartı sağlayamayabileceği, bu nedenle 
de idari bir yaptırımla karşılaşabileceği, kiralık römorkörün bir süre daha 
kullanılmasının ihtiyat sınırları dahilinde makul karşılandığı, dolayısıyla sözleşmesinin 
01.06.2015 tarihine kadar yürürlükte kalması sebebiyle kurum zararı oluşmadığı 
şeklinde açıklamada bulunulmuştur.  

2017 yılında sürdürülecek limancılık faaliyetleri için ihtiyaç duyulan römorkör 
ve morinbot, donatım, seyir, koruyucu bakım ile kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerinin 
ihale usulüyle temini konusunda da Yönetim Kurulu tarafından 20.12.2016 tarih ve 57 
sayı ile karar alınmıştır. İhale 23.01.2017 tarihinde yapılmış ve alınan iki firma 
teklifinin incelenmesi sonucu 1,6 milyon TL ile en uygun teklif veren firma ile 
sözleşme imzalanması Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla uygun bulunmuştur.  

 2015 yılı denetim raporunda yer alan diğer bir öneri ise limanında hizmet veren 
römorkörlere ait mazot tüketim takibinin ve yılsonu stok ölçümünün titizlikle 
yapılarak akaryakıt giderlerinin dönem giderlerine gerçek değeriyle yansıtılması 
önerisi olup,  Holding tarafından verilen yanıtta söz konusu işletmenin 14.02.2017 
tarihli protokolle devredildiği belirtilmiştir. 

Limancılık faaliyetiyle ilgili olarak önceki yıl denetim raporunda yer alan diğer 
tespit ve öneriler ise;  

-Limanda gemilere su verme işlemleri kuruma ait kuyulardan sabit sayaçlarla 
yapılmakta ancak sayaçların çeşitli nedenlerle değiştirilmesi sonrasında eski sayaç 
tutarları tutanağa bağlanmadığının görüldüğü, ayrıca seyyar olarak hizmet veren hurda 
görünümlü üzerinde sayaç olan üç tekerlekli bisiklet kullanıldığı, liman sahası içinde 
bulunan depoda bırakılmış kimyasal gübre kalıntılar olduğunun görüldüğü, 
yabancıların ülkemizde ilk karşılaştığı yer olan limanlarda bu görüntülerin uygun 
bulunmadığı, bu nedenle de sayaç değişiminde eski sayaçların göstergelerinin tutanağa 
bağlanması ve depolardaki ve seyyar su verme aracındaki görüntü Kirliliğinin 
düzeltilmesi ilgili çalışma yapılmasının gerektiği, 

-Limanında yükleme boşaltma hizmetlerinin liman müdürlüğünün vinçleri 
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maddesindeki şartların varlığı halinde karşılıklı anlaşma suretiyle sözleşmenin sona 
erdirilmesinin mümkün bulunduğunu bildirildiği, 

-Ancak firmanın anlaşmanın 09.07.2015 tarihinden önce feshinin şirketin zarara 
uğramasına neden olacağı, bu zararı giderebilecek bir öneri olması halinde teklifi 
değerlendireceği şeklindeki yaklaşımı nedeniyle, sözleşme bitim tarihinden yaklaşık 1 
ay önce 01.06.2015 tarihi itibari ile karşılıklı anlaşma suretiyle sona erdirilebildiği, 

Hususlarına yer verilerek, sözleşme iptaline 10 ay sonra gidilmesinin nedeni ve 
varsa Kurum kaybının Teftiş Kurulunca incelenerek belirlenmesi önerilmiştir. 

Holding tarafından verilen yanıtta ise gerekli incelemenin Teftiş Kurulu 
tarafından yapılarak 15.02.2017 tarihi itibariyle rapora bağlandığı, römorkörün 
kiralama süresince aktif olarak kullanıldığı, Akdeniz II römorkörünün çeki gücü 2014 
sertifikasına göre yeterli olmasına rağmen, 2013 sertifikasında 16 tondan az çekme 
gücüne sahip olduğu, olası bir yeni testte gerekli şartı sağlayamayabileceği, bu nedenle 
de idari bir yaptırımla karşılaşabileceği, kiralık römorkörün bir süre daha 
kullanılmasının ihtiyat sınırları dahilinde makul karşılandığı, dolayısıyla sözleşmesinin 
01.06.2015 tarihine kadar yürürlükte kalması sebebiyle kurum zararı oluşmadığı 
şeklinde açıklamada bulunulmuştur.  

2017 yılında sürdürülecek limancılık faaliyetleri için ihtiyaç duyulan römorkör 
ve morinbot, donatım, seyir, koruyucu bakım ile kılavuzluk (pilotaj) hizmetlerinin 
ihale usulüyle temini konusunda da Yönetim Kurulu tarafından 20.12.2016 tarih ve 57 
sayı ile karar alınmıştır. İhale 23.01.2017 tarihinde yapılmış ve alınan iki firma 
teklifinin incelenmesi sonucu 1,6 milyon TL ile en uygun teklif veren firma ile 
sözleşme imzalanması Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla uygun bulunmuştur.  

 2015 yılı denetim raporunda yer alan diğer bir öneri ise limanında hizmet veren 
römorkörlere ait mazot tüketim takibinin ve yılsonu stok ölçümünün titizlikle 
yapılarak akaryakıt giderlerinin dönem giderlerine gerçek değeriyle yansıtılması 
önerisi olup,  Holding tarafından verilen yanıtta söz konusu işletmenin 14.02.2017 
tarihli protokolle devredildiği belirtilmiştir. 

Limancılık faaliyetiyle ilgili olarak önceki yıl denetim raporunda yer alan diğer 
tespit ve öneriler ise;  

-Limanda gemilere su verme işlemleri kuruma ait kuyulardan sabit sayaçlarla 
yapılmakta ancak sayaçların çeşitli nedenlerle değiştirilmesi sonrasında eski sayaç 
tutarları tutanağa bağlanmadığının görüldüğü, ayrıca seyyar olarak hizmet veren hurda 
görünümlü üzerinde sayaç olan üç tekerlekli bisiklet kullanıldığı, liman sahası içinde 
bulunan depoda bırakılmış kimyasal gübre kalıntılar olduğunun görüldüğü, 
yabancıların ülkemizde ilk karşılaştığı yer olan limanlarda bu görüntülerin uygun 
bulunmadığı, bu nedenle de sayaç değişiminde eski sayaçların göstergelerinin tutanağa 
bağlanması ve depolardaki ve seyyar su verme aracındaki görüntü Kirliliğinin 
düzeltilmesi ilgili çalışma yapılmasının gerektiği, 

-Limanında yükleme boşaltma hizmetlerinin liman müdürlüğünün vinçleri 

 

 
 

olmaması nedeniyle yük sahipleri tarafından yaptırıldığı, ancak liman işletmesi faaliyet 
sahasında yetki liman müdürlüğünde olduğundan yükleme boşaltma hizmetlerinin her 
isteyen tarafından değil de liman müdürlüğü kontrolünde yapılmasının önem arz ettiği, 
bu nedenle limanda ki yükleme boşaltma hizmetlerinin imtiyaz hakkının ihale yoluyla 
yükleme boşaltma hizmeti yapacak firmalara verilmesinin uygun olacağı, 

Şeklinde olup, bu hususlarla ilgili Holding tarafından verilen yanıtlarda liman 
işletmesinin TDİ AŞ.’ye devredildiğinden bahisle ilave bir açıklamaya yer 
verilmediğinden, söz konusu düzenlemelerin TDİ AŞ. tarafından yapılması 
gerekmektedir.  

İşletmesi TDİ AŞ.’ye devredilmesi sonrasında Taşucu Limanı’nın daha işlevsel 
hale gelmesi öngörülmekle birlikte, mülkiyeti SEKA’dan Holding’e geçen Fethiye 
Göcek iskelesi kiracısının 25.12.2015 tarihli Mahkeme kararı gereğince tahliyesi 
sonrasında atıl vaziyette bekletilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkenin en canlı yat 
turizm bölgesinde bulunan bu tesisin bir önce değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle; 

Mülkiyeti SEKA’dan Holding’e geçen ve ülkenin en canlı yat turizm alanında 
olmasına karşılık faydalanılmadan bekletilen Fethiye-Göcek’teki iskelenin bir an önce 
değerlendirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlı nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilir. 

Maden sahaları: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15.11.2007 tarih, 1246 
sayılı Olur’u ile, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ.’nin (TDÇİ) çıkarılacak devir 
bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte 29.01.2008 tarihi itibariyle 
Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş; devir ile ikisi Adana ili, Feke 
ilçesi hudutlarında bulunan Attepe demir madeni sahası, biri Malatya ili, Hekimhan 
ilçesi hudutlarında bulunan Karakuz demir madeni sahası olmak üzere üç adet maden 
sahası Holding uhdesine geçmiştir. 

-Attepe demir madeni sahası işletmeciliği: TDÇİ döneminde imzalanmış 
olan, tüm demir cevheri rezervleri bitinceye kadar üretim yapma protokolü bulunan 
firma ile Yönetim Kurulunun her yıl, belirlenen asgari satış miktarı demir cevheri 
üretmek üzere sözleşme imzalanmaktadır. Bu sahalardan alınan rödevans oranı, elde 
edilen cevherdeki demir tenörünün %54 ve safsızlık (empürite) oranının düşük olması 
nedeniyle %12,5 olarak belirlenmiştir. Bu oran münfesih TDÇİ’nin faal olduğu 
dönemlerde uygulanan değer olup, Holding ile firma arasında imzalanan 
sözleşmelerde de aynı oran öngörülmektedir.  

Tasfiye halinde TDÇİ AŞ Genel Müdürlüğü ile Özkoyuncu Demir Madeni Ltd. 
Şti. arasında 26.12.2001 tarihinde imzalanmış olup, 31.05.2003 tarihinde yürürlüğe 
giren İR.1704ruhsat no.lu Attepe Demir Madeni Sahası İşletmeciliğinin Yaptırılması 
İle İlgili Süre Uzatımı Protokolünün Üretim Miktarı başlıklı 4 üncü maddesinde 
“Yıllık üretimi gerçekleştirilecek ve rödevans payı ödenecek asgari miktar 500.000 
ton’dur. Mücbir sebeplerden dolayı üretimin miktarı, o yıla ait rödevans sözleşmeleri 
ile Demir Çelik’ce belirlenecektir. Mücbir sebeplerden dolayı üretimin büyük 
oranlarda azaltılması Demir Çelik’in insiyatifindedir. Dekapaj miktarları Demir 
Çelik’çe yapılan ve yürürlükte bulunan İşletme Projesine göre her yıl belirlenir.” 
hükmüne yer verilmiştir. 
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Yine, TDÇİ AŞ. Genel Müdürlüğü ile İşletmeci arasında 24.03.2004 tarihinde 
imzalanan İR.1660 ruhsat no.lu Attepe Demir Madeni Sahası İşletmeciliğinin 
Rödövans Usulü İle Yaptırılması Protokolünün; 

-Üretim Miktarı başlıklı 4 üncü maddesinde “Yıllık üretim miktarı, o yıla ait 
rödövans sözleşmeleri ile Demir Çelik’çe belirlenecektir. Mücbir sebeplerden dolayı 
üretimin büyük oranlarda azaltılması veya durdurulması Demir Çelik’in 
inisiyatifindedir.”  

-Diğer Hususlar başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Rödövans bedeli 
ve yıllık rödövans sözleşme hüküm ve şartları İR.1704 ruhsat no.lu Attepe sahasının 
aynısıdır.” 

-Demir Çelik’in Tasfiyesi Hali başlıklı 6 ncı maddesinde “…İR.1660 ruhsat 
no.lu demir madeni sahasının bir başka kurum veya şirkete devri halinde, devralan 
kurum veya şirket dilerse sözleşmeyi gözden geçirebilir.” hükümleri yer almıştır. 

Maden işletmeciliğinin Holding tarafından hazırlanan yıllık rödövans 
sözleşmeleri ile yaptırılması ile ilgili Yönetim Kurulunca alınan kararlarda ise;  

Hukuku Genel Müdürlüğe ait olan İR.1660 (Sicil: 1613) ruhsat no.lu ve 
İR.1704 (Sicil: 7793) ruhsat no.lu Attepe Demir Madeni Sahalarının rödövans 
sözleşmesi şartlarının İşletmeci ile müzakere edilerek; 

-Hukuku Sümer Holding’in uhdesinde kalmak kaydıyla sözleşmenin 2nci 
maddesindeki cins, mevkii ve sınırları belirtilen Demir Madeni Sahasının; sözleşmenin 
5 inci maddesinde açıklanmış bulunan rödevans payının Sümer Holding’e ödenmesi 
karşılığında ve sözleşme hükümlerine riayet etmek suretiyle bütün masrafları 
kendisine ait olmak üzere ekonomik işletilebilir rezervin, İşletmeci tarafından 
işletilmesi, üretilen cevherlerin Demir Çelik Fabrikalarına satışının gerçekleştirileceği, 

-İşletmecinin Demir Çelik Fabrikaları ile yapacağı yıllık kalibre, toz, kırılmış 
Attepe Demir Cevheri Satış Sözleşmeleri hüküm ve şartlarında; prim ve cezaların ilave 
veya tenzili ile 1 Ocak tarihinden itibaren akaryakıt ve patlayıcı madde fiyat 
farklarından oluşan eskalasyonların ilavesi veya tenzili sonucunda yapılan hakedişlere 
göre tanzim edilen satış faturalarından beher kuru ton başına (KDV hariç) %12,5 
oranındaki payın olacağı, 

-Sahadaki muhtemel rezervin görünür hale getirilmesine yönelik olarak, 
sondajlı cevher arama faaliyetlerini İşletmeci gerçekleştireceği, 

-Söz konusu sahalardaki Madencilik faaliyeti ile ilgili Satış Bilgi Formu’nun, 
Faaliyet Bilgi Formu’nun Maden Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak 
İşletmeci tarafından hazırlanacağı ve Mart ayı sonuna kadar diğer istenilen belgelerle 
beraber Sümer Holding’e teslim edileceği, 

-Üretilecek cevherin, Maden Yasası uygulamasından doğan devlet hakkı, saha 
alanına tekabül eden teminat miktarı, bu teminatın arttırılması halinde teminat farkı, 
Belediye hissesi, yıllık ruhsat harçları, ruhsatın yenilenmesi halinde yenileme 
harçlarının Sümer Holding tarafından süresi içerisinde ilgili kuruluşlara (Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü, Özel İdare, Belediye, Köylere Hizmet Götürme Birliği) yatırılacağı, 
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Yine, TDÇİ AŞ. Genel Müdürlüğü ile İşletmeci arasında 24.03.2004 tarihinde 
imzalanan İR.1660 ruhsat no.lu Attepe Demir Madeni Sahası İşletmeciliğinin 
Rödövans Usulü İle Yaptırılması Protokolünün; 

-Üretim Miktarı başlıklı 4 üncü maddesinde “Yıllık üretim miktarı, o yıla ait 
rödövans sözleşmeleri ile Demir Çelik’çe belirlenecektir. Mücbir sebeplerden dolayı 
üretimin büyük oranlarda azaltılması veya durdurulması Demir Çelik’in 
inisiyatifindedir.”  

-Diğer Hususlar başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Rödövans bedeli 
ve yıllık rödövans sözleşme hüküm ve şartları İR.1704 ruhsat no.lu Attepe sahasının 
aynısıdır.” 

-Demir Çelik’in Tasfiyesi Hali başlıklı 6 ncı maddesinde “…İR.1660 ruhsat 
no.lu demir madeni sahasının bir başka kurum veya şirkete devri halinde, devralan 
kurum veya şirket dilerse sözleşmeyi gözden geçirebilir.” hükümleri yer almıştır. 

Maden işletmeciliğinin Holding tarafından hazırlanan yıllık rödövans 
sözleşmeleri ile yaptırılması ile ilgili Yönetim Kurulunca alınan kararlarda ise;  

Hukuku Genel Müdürlüğe ait olan İR.1660 (Sicil: 1613) ruhsat no.lu ve 
İR.1704 (Sicil: 7793) ruhsat no.lu Attepe Demir Madeni Sahalarının rödövans 
sözleşmesi şartlarının İşletmeci ile müzakere edilerek; 

-Hukuku Sümer Holding’in uhdesinde kalmak kaydıyla sözleşmenin 2nci 
maddesindeki cins, mevkii ve sınırları belirtilen Demir Madeni Sahasının; sözleşmenin 
5 inci maddesinde açıklanmış bulunan rödevans payının Sümer Holding’e ödenmesi 
karşılığında ve sözleşme hükümlerine riayet etmek suretiyle bütün masrafları 
kendisine ait olmak üzere ekonomik işletilebilir rezervin, İşletmeci tarafından 
işletilmesi, üretilen cevherlerin Demir Çelik Fabrikalarına satışının gerçekleştirileceği, 

-İşletmecinin Demir Çelik Fabrikaları ile yapacağı yıllık kalibre, toz, kırılmış 
Attepe Demir Cevheri Satış Sözleşmeleri hüküm ve şartlarında; prim ve cezaların ilave 
veya tenzili ile 1 Ocak tarihinden itibaren akaryakıt ve patlayıcı madde fiyat 
farklarından oluşan eskalasyonların ilavesi veya tenzili sonucunda yapılan hakedişlere 
göre tanzim edilen satış faturalarından beher kuru ton başına (KDV hariç) %12,5 
oranındaki payın olacağı, 

-Sahadaki muhtemel rezervin görünür hale getirilmesine yönelik olarak, 
sondajlı cevher arama faaliyetlerini İşletmeci gerçekleştireceği, 

-Söz konusu sahalardaki Madencilik faaliyeti ile ilgili Satış Bilgi Formu’nun, 
Faaliyet Bilgi Formu’nun Maden Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak 
İşletmeci tarafından hazırlanacağı ve Mart ayı sonuna kadar diğer istenilen belgelerle 
beraber Sümer Holding’e teslim edileceği, 

-Üretilecek cevherin, Maden Yasası uygulamasından doğan devlet hakkı, saha 
alanına tekabül eden teminat miktarı, bu teminatın arttırılması halinde teminat farkı, 
Belediye hissesi, yıllık ruhsat harçları, ruhsatın yenilenmesi halinde yenileme 
harçlarının Sümer Holding tarafından süresi içerisinde ilgili kuruluşlara (Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü, Özel İdare, Belediye, Köylere Hizmet Götürme Birliği) yatırılacağı, 

 

 
 

-Sözleşme konusu Madencilik faaliyetlerinin; Sümer Holding’in kontrolü 
altında yürütüleceği, hususlarında mutabakat sağlandığı ifade edilmektedir.  

Bununla birlikte, süresi 01.06.2013 tarihinden başlayıp 01.06.2014 tarihinde 
sona eren rödevans sözleşmesi ile ilgili 31.05.2013 tarih 5/3 ve 5/4 sayılı Yönetim 
Kurulu Kararlarında; 

2013 yılı sonu itibariyle İşletmeci tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 
(MİGEM) bildirilen İR.1660 ruhsat no.lu ocak için 86.546 ton görünür, 100.000 ton 
muhtemel rezerv, İR.1704 ruhsat no.lu ocak için ise 100.000 ton görünür, 200.000 ton 
muhtemel rezerv varlığına karşılık, 

“Sözleşme hüküm ve şartlarında İR.1660 ruhsat no.lu ocaktan satışı yapılacak 
asgari 100.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) ve İR.1704 ruhsat no.lu 
ocaktan ise satışı yapılacak asgari50.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci 
opsiyonunda) cevher istihsalinin Maden İşletme Tekniğine ve Maden Mevzuatı 
hükümlerine uygun olacağı” belirtilmiş, Sözleşmede ise “İş bu sözleşme hüküm ve 
şartlarında bahse konu ocaktan işletme döneminde yılda asgari 100.000 yaş ton ve 
50.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) satışı öngörülmektedir.” 
maddesi yer almıştır. 

Süresi 01.06.2014 tarihinden başlayıp 01.06.2015 tarihinde sona eren rödövans 
sözleşmesi ile ilgili 30.05.2014 tarih 5/2 ve 5/3 sayılı YKK’larında; 

1977 yılında MTA tarafından rezervi 34.000.000 ton olarak tespit edilen ve 
bilahare 2008 yılında Attepe’ de mevcut her iki saha için yine aynı kuruluş tarafından 
yapılan tespit neticesinde toplam 2.000.000 tonun altında bulunan rezerv çerçevesinde 
üretimi sürdürülen ve 2013 yılı sonu itibariyle İşletmeci tarafından MİGEM’e 
bildirilen İR.1660 ruhsat no.lu ocak için 100.000 ton görünür, 200.000 ton muhtemel 
rezervin, İR.1704 ruhsat no.lu ocak için ise 86.546 ton görünür, 100.000 ton muhtemel 
rezervin tükenmeye yakın olduğu da göz önünde bulundurulduğu ifade edilerek;  

“Sözleşme hüküm ve şartlarında İR.1660 ruhsat no.lu ocaktan satışı yapılacak 
asgari 40.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) ve İR.1704 ruhsat no.lu 
ocaktan ise satışı yapılacak asgari60.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci 
opsiyonunda) cevher istihsalinin Maden İşletme Tekniğine ve Maden Mevzuatı 
hükümlerine uygun olacağı” belirtilmiş, Sözleşmede ise “İş bu sözleşme hüküm ve 
şartlarında bahse konu ocaktan işletme döneminde yılda asgari 40.000 yaş ton ve 
60.000 yaş ton(-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) satışı öngörülmektedir.” maddesi 
yer almıştır. 

Süresi 01.06.2015 tarihinden başlayıp 01.06.2016 tarihinde sona eren rödevans 
sözleşmesi ile ilgili 01.06.2015 tarih 7/2 ve 7/3 sayılı YKK’larında da; 

2014 yılı sonu itibariyle İşletmeci tarafından MİGEM’e bildirilen İR.1660 
ruhsat no.lu ocak için 150.000 ton görünür, 250.000 ton muhtemel rezervin, İR.1704 
ruhsat no.lu ocak için ise 100.000 ton görünür, 200.000 ton muhtemel rezervin 
varlığına karşılık, 

“Sözleşme hüküm ve şartlarında İR.1660 ruhsat no.lu ocaktan satışı yapılacak 
asgari 25.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) ve İR.1704 ruhsat no.lu 
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ocaktan satışı yapılacak asgari25.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) 
cevher istihsalinin Maden İşletme Tekniğine ve Maden Mevzuatı hükümlerine uygun 
olacağı” belirtilmiş, Sözleşmede ise “İş bu sözleşme hüküm ve şartlarında bahse konu 
ocaktan işletme döneminde yılda asgari 25.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci 
opsiyonunda) satışı öngörülmektedir.” maddesi yer almıştır. 

Son olarak süresi 01.06.2016 tarihinden başlayıp 01.06.2017 tarihinde sona 
erecek olan rödövans sözleşmeleri ile ilgili 25.05.2016 tarih ve 5/1 ve 5/2 sayılı 
YKK’larında ise; 

-Firma tarafından yapılan sondaj çalışmalarını kapsayan rapora göre her iki 
ruhsat alanında dağınık ince damarlar halinde 300 bin ton civarı rezerv kaldığı, bu 
rezerv tükeninceye kadar faaliyetlere devam edileceği, 

-Ocaktan satışı yapılacak asgari 25 bin yaş ton (-%25 tolerans işletmeci 
opsiyonunda) cevher istihsalinin Maden İşletme Tekniğine ve Maden Mevzuatı 
hükümlerine uygun olacağı, 

-İşletmecinin Demir-Çelik Fabrikaları ile yapacağı yıllık kalibre, toz, kırılmış 
Attepe Demir Cevheri Satış Sözleşmesi hüküm ve şartlarında; prim ve cezaların ilave 
veya tenzili ile 01.01.2016 tarihinden itibaren akaryakıt ve patlayıcı madde fiyat 
farklarından oluşan eskalasyon ilavesi veya tenzili sonucunda yapılan hakkedişlere 
göre tanzim edilen satış faturalarından beher kuru ton başına (KDV hariç) %12,5 
oranındaki payın olacağı, 

-Üretim ve işletme izni düzenlenmiş sahalarda ruhsat bazında olmak üzere yıllık 
işletme ruhsat bedelinin %30’u olan çevre ile uyum bedelinin işletmeci tarafından 
karşılanacağı 

maddeleri yer almıştır. 
İR.-1613 Ruhsat nolu Attepe Demir Madeni sahasından 2015-2016 yılı 

rödövans sözleşmesi kapsamında 25 bin ton demir cevheri satışı öngörülmüş olmakla 
birlikte, 30.491 ton satış yapılarak, 526.555 TL rödövans geliri elde edilirken, İR. 7793 
Ruhsat No’lu saha içinde aynı miktar üretim öngörülmüş, buna karşılık 68.926 ton 
cevher satışı yapılarak 1.155.730 TL rödövans geliri elde edilmiştir. Dolayısıyla her iki 
sahadan da öngörülenin daha fazlası üretim gerçekleştirilmiştir.  

Öte yandan, 18.02.2015 tarih, 29271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 6592 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 22 inci maddesinde “…Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler 
arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan 
rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.” denilmektedir. 

Söz konusu Kanun’a istinaden, Genel Müdürlük uhdesinde bulunan Adana İli 
Feke İlçesi Hudutlarındaki İR.1613 ile İR. 7793 ruhsat numaralı Attepe Demir Madeni 
Sahalarının rödövans karşılığı işletmeciliği ile ilgili olarak Holding ile Özkoyuncu 
Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. AŞ. arasında imzalanacak Rödövans 
Sözleşmesi taslakları Holdingce 16.06.2015 tarihli yazı ekinde gönderilerek, gerekli 
iznin verilmesi talep edilmiş, ancak yazıya henüz yanıt verilmemiştir. Bu nedenle; 
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ocaktan satışı yapılacak asgari25.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci opsiyonunda) 
cevher istihsalinin Maden İşletme Tekniğine ve Maden Mevzuatı hükümlerine uygun 
olacağı” belirtilmiş, Sözleşmede ise “İş bu sözleşme hüküm ve şartlarında bahse konu 
ocaktan işletme döneminde yılda asgari 25.000 yaş ton (-%25 tolerans İşletmeci 
opsiyonunda) satışı öngörülmektedir.” maddesi yer almıştır. 

Son olarak süresi 01.06.2016 tarihinden başlayıp 01.06.2017 tarihinde sona 
erecek olan rödövans sözleşmeleri ile ilgili 25.05.2016 tarih ve 5/1 ve 5/2 sayılı 
YKK’larında ise; 

-Firma tarafından yapılan sondaj çalışmalarını kapsayan rapora göre her iki 
ruhsat alanında dağınık ince damarlar halinde 300 bin ton civarı rezerv kaldığı, bu 
rezerv tükeninceye kadar faaliyetlere devam edileceği, 

-Ocaktan satışı yapılacak asgari 25 bin yaş ton (-%25 tolerans işletmeci 
opsiyonunda) cevher istihsalinin Maden İşletme Tekniğine ve Maden Mevzuatı 
hükümlerine uygun olacağı, 

-İşletmecinin Demir-Çelik Fabrikaları ile yapacağı yıllık kalibre, toz, kırılmış 
Attepe Demir Cevheri Satış Sözleşmesi hüküm ve şartlarında; prim ve cezaların ilave 
veya tenzili ile 01.01.2016 tarihinden itibaren akaryakıt ve patlayıcı madde fiyat 
farklarından oluşan eskalasyon ilavesi veya tenzili sonucunda yapılan hakkedişlere 
göre tanzim edilen satış faturalarından beher kuru ton başına (KDV hariç) %12,5 
oranındaki payın olacağı, 

-Üretim ve işletme izni düzenlenmiş sahalarda ruhsat bazında olmak üzere yıllık 
işletme ruhsat bedelinin %30’u olan çevre ile uyum bedelinin işletmeci tarafından 
karşılanacağı 

maddeleri yer almıştır. 
İR.-1613 Ruhsat nolu Attepe Demir Madeni sahasından 2015-2016 yılı 

rödövans sözleşmesi kapsamında 25 bin ton demir cevheri satışı öngörülmüş olmakla 
birlikte, 30.491 ton satış yapılarak, 526.555 TL rödövans geliri elde edilirken, İR. 7793 
Ruhsat No’lu saha içinde aynı miktar üretim öngörülmüş, buna karşılık 68.926 ton 
cevher satışı yapılarak 1.155.730 TL rödövans geliri elde edilmiştir. Dolayısıyla her iki 
sahadan da öngörülenin daha fazlası üretim gerçekleştirilmiştir.  

Öte yandan, 18.02.2015 tarih, 29271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren 6592 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 22 inci maddesinde “…Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler 
arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan 
rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.” denilmektedir. 

Söz konusu Kanun’a istinaden, Genel Müdürlük uhdesinde bulunan Adana İli 
Feke İlçesi Hudutlarındaki İR.1613 ile İR. 7793 ruhsat numaralı Attepe Demir Madeni 
Sahalarının rödövans karşılığı işletmeciliği ile ilgili olarak Holding ile Özkoyuncu 
Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. AŞ. arasında imzalanacak Rödövans 
Sözleşmesi taslakları Holdingce 16.06.2015 tarihli yazı ekinde gönderilerek, gerekli 
iznin verilmesi talep edilmiş, ancak yazıya henüz yanıt verilmemiştir. Bu nedenle; 

 

 
 

3213 sayılı Maden Kanunu’nun Ek 7 inci Maddesi hükmüne göre Adana İli 
Feke İlçesi hudutlarındaki İR.1613 ile İR. 7793 ruhsat numaralı Attepe Demir Madeni 
Sahalarının rödövans karşılığı işletmeciliği ile ilgili olarak Holding ile Özkoyuncu 
Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. AŞ arasında imzalanan sözleşmeler gerekli 
izinlerin verilmesi talebiyle 16.06.2015 tarihli yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiş olmasına karşılık, henüz bir yanıt alınmamış olması, izinsiz 
faaliyette bulunulması anlamına geldiğinden, yapılan talebin sonuçlandırması için 
girişimlerin sürdürülmesi önerilir.   

Diğer taraftan Maden İşleri Genenl Müdürlüğü (MİGEM), 26.11.2015 tarihli 
yazısında; Adana İli dahilinde İR.7793 sayılı sahada üretilen tüvenan cevherin triyaj 
yapılmasına müteakip kırma-eleme ve boyutlandırma işlemlerinden sonra satışa 
sunulduğu, dolayısıyla herhangi bir metalürjik işlem yapılmaması nedeniyle Devlet 
hakkına uygulanan %50 teşvikten yararlanamayacağı ifade edilerek, 2009, 2010/1-2, 
2011,2012 ve 2013 yıllarına ait toplam 508.840,73 TL Devlet hakkının gecikme 
cezaları ile birlikte 2 ay içerinde yatırılması gerektiği belirtilmiştir.  

Holding 18.12.2015 tarihli cevabi yazıda; “…Kurumumuza hitaben yazdığınız 
25.06.2014 tarihli ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na hitaben yazmış olduğunuz 
25.11.2014tarihli yazılarınızda İR.7793 ile İR.1613 sayılı ruhsatların 2008, 2009, 
2010,2011, 2012, 2013 yıllarına ait Devlet Haklarının (Hazine, İl Özel İdare, Köylere 
Hizmet Götürme Birliği) borçlarının ödendiği ve sistem kayıtlarına işlendiği 
belirtildiğinden, 26.11.2015 tarihli yazınız konusu Devlet hakkının yeniden 
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denilerek Holdingden tahsili 
için Vergi Dairesine bildirilen Devlet hakkı borçlarının kaldırılması talebinde 
bulunmuştur. 

akabinde, MİGEM’den gönderilen 02.03.2016 tarihli yazıda; 
“Adana ili dahilinde ve uhdenizde bulunan Sicil: 1613 sayılı sahanızın Genel 

Müdürlüğümüzce yapılan mahallinde tetkikinde; Maden Kanununun 9 uncu 
maddesine göre Devlet hakkına teşvik uygulamasının uygun olmadığı kanaatine 
varıldığından bahisle, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinin ek 
fıkrasında ‘IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde ve kendi entegre tesisinde 
kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının %50’si 
alınmaz.” hükmü yer almaktadır.  

29.04.2013 tarih ve 2327 sayılı komisyon raporuna göre ‘tüvenan olarak 
çıkarılan demir madeni için yapılan kırma ve boyutlandırma işleminden sonra 
yapılacak satışlardan tahakkuk edecek olan Devlet hakkına %50 teşvik 
uygulanmaması, ancak tesisinde pellet haline getirilmesi veya metalürjik (kalsinasyon 
ve manyetik separasyon vb. tenörde zenginleştirme) işlemlere tabi tutulması halinde 
tahakkuk edecek olan Devlet hakkına %50 teşvik uygulanması’ denilmektedir. Ancak 
heyet tarafından inceleme neticesinde, sahada tüvenan olarak üretilen madenin triyaj 
(el yöntemi ile seçme, ayırma) işlemi uygulandıktan sonra Yeşilhisar mevkiinde 
bulunan tesiste kırma-eleme-boyutlandırma işlemlerinden geçirilip satışa sunulduğu; 
dolayısıyla üretilen maden için herhangi bir metalürjik (kalsinasyon ve manyetik 
separasyon vb. tenörde zenginleştirme) işlemin olmadığı tespit edilerek, 2010/1-2, 
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2011,2012 ve 2013 yıllarına ait hatalı teşviksiz satış bilgi formlarının revize edilmesi 
ve oluşan Devlet hakkı farklarının gecikme faizi ile birlikte yatırılması 
gerekmektedir.” denilmektedir. 

Holdingin 01.04.2016 tarihli cevabi yazısında; 
 “…Holdinge ait olup, Adana ili Feke ilçesinde bulunan Sicil: 1613 sayılı 

Attepe maden sahasında üretilen tüvenan cevherin triyaj (el yöntemi ile seçme, 
ayırma) yapılmasına müteakip kırma-eleme ve boyutlandırma işlemlerinden sonra 
satışa sunulduğu, herhangi bir metalürjik işlem yapılmaması nedeniyle Devlet hakkına 
uygulanan %50 teşvikten yararlanamayacağı ileri sürülerek, 2007, 2010/1-2, 2011, 
2012 ve 2013 yıllarına ait toplam 539.417,41 TL Devlet hakkının gecikme cezaları ile 
birlikte 2 ay içerinde yatırılması gerektiği belirtilmektedir.  

Konuyla ilgili olarak; 3213 sayılı Maden Kanunu Madde 9’da; ‘…Ürettiği 
madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu 
tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının % 50'si 
alınmaz.’denilmekte iken, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği Madde 
87’de ise ‘…Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya mamul hale getirmek üzere 
işlemek amacı ile yurt içinde kendine ait tesisinde işleyip ek katma değer 
sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet 
hakkının %50’si alınmaz.’ibareleri çerçevesinde Devlet Hakları ödemelerimiz teşvikli 
olarak yapılmıştır. Zira, maden sahamızdan tüvenan olarak çıkarılan demir cevherleri 
rödövansçı firmamıza ait tesislerde kırma-eleme ve boyutlandırma işlemleri ile 
sağlanan katma değerle Demir-Çelik Fabrikalarına sevk edilmektedir. Söz konusu 
katma değer için yapılan harcamalar ise, Genel Müdürlüğünüze her yıl gönderdiğimiz 
Satış Bilgi Formları ekinde yer alan Detaylı İmalat Tablosunda belirtilmektedir. 

Holdinge gönderdiğiniz ve ekte yer alan 25.06.214 ve 26.11.2015 tarihli 
(sehven yazılmıştır, aslında 25.11.2014) yazılarınızda; İR.7793 ile İR.1613 sayılı 
ruhsatların 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait Devlet Haklarının 
(Hazine, İl Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği) borçlarının ödendiği ve 
sistem kayıtlarına işlendiği belirtildiğinden, 02.03.2016 tarihli yazınız konusu Devlet 
hakkının yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”  

Denilerek söz konusu saha için Devlet hakkı borçlarının kaldırılmasını talep 
etmiştir. 

Öte yandan, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin “Devlet hakkına 
ilişkin genel hükümler” başlıklı 86 ncı maddesinde “IV. Grup (c) bendi madenlerin 
yurt içinde ve kendi entegre tesisinde kullanılarak metal hale getirilmesi veya yeraltı 
işletme yöntemi ile üretim yapılması halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının 
%50’si alınmaz. Ancak, Devlet hakkı miktarı işletme ruhsat harcından az olamaz.” 
hükmü yer almaktadır. 

Gelişen süreçte, Firma ile yapılan görüşmelerde eksik ödemenin Firma 
tarafından düzenlenmiş olan satış bilgi formlarında yer alan bilgiler esas alınarak 
yapıldığından bahisle, gecikme zammının Firma tarafından üstlenilmesi gerektiği ifade 
edilmiş; Firma ise rödevans sözleşmesine göre devlet hakkı ödemesinin tamamen 
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Holding’in sorumluluğunda olduğunu ve kendisine bu konuda bir kusur 
atfedilemeyeceğini belirtmiştir. 

Gelinen noktada, hukuku Holdinge ait olan Sicil: 7793 sayılı sahada MİGEM 
tarafından yapılan tetkike binaen, 2009-2013 yıllarına ait toplam hatalı teşvik 
uygulamasından doğan 341.425,31 TL’si gecikme cezası olmak üzere toplam 
508.840,73 TL’nin ödenmesi, bilahare yapılan ödemenin yasal yolla geri 
alınabilmesini teminen gerekli hukuki prosedürün başlatılması için konunun Kurum 
Hukuk Müşavirliğine havale edilmesi 21.01.2016 tarihli Makam Olur’u ile uygun 
bulunmuştur.  

Söz konusu ödemenin Holdingce, gecikme faizinin ise sahanın işletmeciliğini 
yapan firma tarafından ihtirazi kayıt ile karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan 
protokol, Hukuk Müşavirliğinin görüşlerinin alınmasını müteakip taraflarca 
27.01.2016 tarihinde imza altına alınmıştır. Sicil: 1613 sayılı saha için ise denetim 
tarihi (Haziran 2017) itibariyle Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden devlet hakkı 
borcuna ilişkin itiraz talebine cevap beklenmektedir. Bu nedenle; 

Hukuku Holdinge ait Attepe maden sahasının rödövans usulüyle işletilmesi 
sonucu ödenmesi gereken Devlet hakkı konusunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 
yapılan itirazın sonuçlandırılması için girişimlerin sürdürülmesi önerilir.  

-Karakuz maden sahası işletmeciliği: Genel Müdürlük uhdesinde bulunan 
Malatya İli Hekimhan İlçesindeki İR.5319 Ruhsat (Sicil:47733) No’lu Karakuz Demir 
Madeni Sahasının rödövansla işletilmesi için, 05.07.2002 tarihinde İşletmeci ile 
münfesih Türkiye Demir Çelik İşletmeleri AŞ. arasında her yıl 50 bin ton demir 
cevheri üretimi yapılmak üzere on yıl geçerli olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.  

Söz konusu sözleşmenin Rödövans başlıklı 8 inci maddesinde “…beher yaş ton 
başına (KDV Hariç) 1,8 TL rödövans bedelini Demir Çelik’e ödeyecektir.  Rödövans, 
takip eden yıllarda Bayındırlık Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) 
rayiçlerindeki müteahhit karne katsayısı artış yüzdeleri kadar artırılarak her yıl Demir 
Çelik’çe belirlenir.” denildiğinden, sahanın Holding’e devredildiği 29.01.2008 
tarihinden itibaren rödövans oranı sözleşme gereği her yıl, Bayındırlık Bakanlığı 
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) müteahhit karne katsayısı (yapı, tesis ve onarım işi 
ihalelerinde kullanılan) artış yüzdeleri dikkate alınarak artırılmış, 2012 yılında da 4,55 
TL’ye ulaşmıştır.  

Sözleşmenin 05.07.2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle,  4 üncü maddesindeki 
“…Sözleşme süresi bitiminde Demir Çelik ve İşletmeci yetkilileri bir araya gelerek 
ocakta rezerv kalmış ise bakiye kalan cevherin miktar ve teknik özelliklerini 
belirlerler. Bakiye cevher miktarının ve özelliklerinin işletmeciliğe uygun nitelikte 
olduğunun belirlenmesi durumunda, yapılacak yıllık ek rödövans sözleşmeleri 
çerçevesinde cevherin işletmeciliği rezerv tükeninceye kadar İşletmeciye 
yaptırılabilir” hükmü dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 29.05.2012 tarih ve 5/10 
sayılı kararı ile 2 yıl süreli (05.07.2014 tarihine kadar) protokol imzalanmasına ve bu 
doğrultuda yıllık sözleşme yapılmasına karar verilmiştir  

Sahadan elde edilen cevherdeki demir tenörünün %48-55 gibi düşük değerde 
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olmasının yanı sıra, safsızlık (empürite) oranının yüksek olması nedeniyle cevher satış 
fiyatının düşük olduğu göz önünde bulundurularak, sözleşmede rödövans oranı %10 
olarak belirlenmiştir. Sözleşme öncesi ton başına 4,55 TL olarak uygulanan rödevans 
geliri, yeni yapılan rödevans sözleşmesinde öngörülen %10 rödevans oranı ile, 
firmanın 2012 yılı satış fiyatı olan 87,92 TL üzerinden %93 oranında artışla 8,79 
TL/ton seviyesine yükseltilmiştir.  

Gelişen süreçte, söz konusu sahanın rödövansla işletilmesi ile ilgili olarak 
Yönetim Kurulunun 2013-2014 dönemi sözleşmenin sona erme tarihinden 8 gün önce 
yapılan toplantıda alınan 27.06.2014 tarih ve 6/4 sayılı kararda;  

-Holding Karakuz maden sahası ile ilgili olarak Bahar Madencilik San. ve Tic. 
Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşmenin 05.07.2014 tarihinde sona erecek olması 
nedeniyle, yeni işletmecinin belirlenebilmesi için beş yıla kadar ihaleye çıkılması 
hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan izin alınmasına, 

-İhale işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip, sahanın yeni işletmeciye fiilen 
teslim edildiği tarihe kadar geçecek sürede, sahanın işletmeciliğinin %10 rödevans 
bedeli ile Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından devam ettirilmesine, bu 
dönemi kapsayacak yeni sözleşmenin hazırlanması, imzalanması ve yürütülmesi 
hususlarında Genel Müdürlük Makamının yetkilendirilmesine, yapılan ihalelerden 
sonuç elde edilememesi halinde Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan 
yürürlükteki sözleşmenin 05.07.2015 tarihine kadar uzatılmış sayılmasına, 

-Rödövans oranı %11’den düşük olmayacak şekilde ihaleye çıkılmasını teminen 
ihale şartnamesinin ve ihale ilanının hazırlanması ile ihale komisyonu kurulması dahil, 
ihaleyi yapıp sonuçlandırmak üzere, Genel Müdürlük makamının yetkilendirilmesi 

Uygun bulunmuştur. 
Yönetim Kurulunca alınan bu karar çerçevesinde, yapılacak olan yeni ihaleyi 

kazanan firmaya saha teslim edilinceye kadar geçerli olacak şekilde düzenlenen 
Rödövans Sözleşmesi Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Holding arasında 
16.07.2014 tarihinde imzalanmıştır.  

Müteakiben ihaleyle ilgili olarak 18.07.2014 tarihli yazı ile Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından görüş sorulmuş, İdarenin 13.08.2014 tarihli yazıları ile Holding 
faaliyetlerine katkı sağlanmasını teminen Karakuz Maden Sahası’nın ihaleye 
çıkarılmasında bir sakınca bulunmadığı bildirilmesi üzerine, son teklif verme tarihi 
15.12.2014 olan ihalede, teklif zarflarının açılmasından sonra 22.12.2014 tarihinde 
yapılan pazarlık görüşmeleri neticesinde; 

-İhale Şartnamesi eki Rödövans Sözleşmesi’nin 4 üncü maddesi hükmüne 
istinaden “Fiili Devir Tarihi”nden itibaren başlamak üzere dört yıl müddetle Hekimhan 
Madencilik İth. İhr. San. ve Tic. AŞ.’ne %11,35 oranındaki rödövans karşılığında 
işletmesi için devredilmesi,  

-İhale Şartnamesi eki Rödövans Sözleşmesini imzalamak üzere Genel 
Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesi 

hususları 26.12.2014 tarih ve 12/7 sayılı YKK ile kabul edilmiştir  
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Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesi 

hususları 26.12.2014 tarih ve 12/7 sayılı YKK ile kabul edilmiştir  

 

 
 

Akabinde, sahanın işletmeciliği için yapılan ihale sonucuna göre yeni işletmeci 
ile 16.01.2015 tarihinde 4 yıl süreli rödövans sözleşmesi imzalanmış, 17.04.2015 
tarihinde de yer teslimi yapılmıştır.  

Bahse konu yeni sözleşmede; 
“Sözleşme hüküm ve şartlarında sahadan; 2015 yılı için 125.000 yaş ton, 2016 

yılı için 150.000 yaş ton, 2017 yılı için 175.000 yaş ton, 2018 yılı için 200.000 yaş ton, 
cevheri maden işletme tekniğine ve maden mevzuatı hükümlerine uygun olarak 
üreterek, satışının yapılması öngörülmekte olup, toplam satışın asgari % 95’i, Demir 
Çelik Fabrikalarına veya Demir Çelik Fabrikaları ile aynı veya daha fazla baz fiyat 
veren kuruluşlara yapılacağı”, hüküm altına alınmıştır. 

Sahanın halen işletmeciliğini yapan firmaya yer teslimi yapılmadan önce, eski 
firmaya ait demir cevheri stoklarının belirlenebilmesini teminen, Holdingce 
27.01.2015 tarihinde özel bir firmaya yaptırılan topografya çalışması ile sahadaki 
cevher kümelerinin kübajları (hacimleri) tespit ettirilmiştir.  

Mezkûr sahada işletme faaliyet raporlarında yıllar itibariyle rezerv artışı 
belirtilmemesine, aksine rezervin azalmasına karşın, eski işletmeci ile yapılan yıllık 
rödevans sözleşmelerinde 2012-2013 dönemi için 50.000 ton, 2013-2014 dönemi için 
55.000 ton olarak belirtilmiş, 2014-2015 dönemi için ise herhangi bir asgari satış 
miktarı belirlenmemişken, yeni sözleşmede 2015 yılı için 125.000 ton’dan başlayarak 
artan miktarlarda asgari satış miktarı öngörülmüştür.  

Diğer taraftan, Rödövans oranı %10 olan önceki sözleşmenin 7nci maddesinde; 
“…ihale sonuçlanıp, saha teslim edilinceye kadar gerek sahada, gerekse kırma-eleme 
tesislerinde bulunan tüvenan, toz ve kalibre (parça) demir cevherleri İşletmeci 
tarafından satılarak rödövansı Sümer Holding’e ödeyecektir.” denilmektedir. 

Bahar Madencilik firmasının sahayı tahliye etmesi için sözleşmede öngörülen 
üç aylık sürenin sonu olan 16.04.2015 tarihine kadar sahayı tahliye etmesi ve bu süre 
içerisinde cevher stoklarının satılarak, rödövansının Holdinge ödenmesi hususundaki 
yazıya cevaben, firmadan alınan 29.01.2015 ile 16.02.2015 tarihli yazılarda özetle;  

Cevher stoklarının firmalarınca satılarak rödövansının Holdinge ödenmesinin 
piyasa ve sevkiyat koşulları ile mevsim koşulları düşünüldüğünde fiilen mümkün 
olmadığı ifade edilerek;  

-Piyasa, mevsim, nakliye koşulları ve tonajı göz önüne alınarak, hali hazırda 
işletmeye başlayacak şirketin de faaliyetlerine herhangi bir surette engel teşkil 
etmemesi sebebi ile söz konusu cevherin satışı ile ilgili olarak kendilerine şimdilik 
2016 yılı sonuna kadar süre verilmesi,  

-Taşınabilir varlıkların tahliyesi ile ilgili olarak da mevsim şartlarının iyileşmesi 
akabinde 3 aylık tahliye süresinin başlatılması, yönünde taleplerde bulunulmuştur. 

Bunun üzerine, Yönetim Kurulu’nun 30.03.2015 tarih ve 4/3 sayılı 
toplantısında; 

-Holding ile Bahar Madencilik San. ve Tic.Ltd. Şti. arasında imzalanan 
16.07.2014 tarihli sözleşmeye göre, sahanın en geç 16.04.2015 tarihine kadar eski 
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işletmeci (Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti.) tarafından tahliye edilmesini 
müteakip yeni İşletmeci’ye (Hekim Madencilik İth. İhr. San. Tic. AŞ.)en geç 15 
(onbeş) takvim günü içerisinde yer tesliminin yapılmasına, 

-Sahada bulunan yaklaşık 200.000 ton’un üzerinde değişik cins ve tenördeki 
maden cevheri stokunun Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce 31.12.2015 
tarihine kadar satılarak, rödövansının 16.04.2015 tarihine kadar %10, 16.04.2015 tarihi 
ile 31.12.2015 tarihleri arasında ise %11,35 oranı üzerinden hesaplanarak Holdinge 
ödenmesine,  

-Mevcut maden cevher stoku karşılığı, tahakkuk etmesi öngörülen Holding 
rödevans alacağı için, Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce Holdinge 1.000.000 
TL tutarında süresiz kesin banka teminat mektubunun verilmesine, 

-31.12.2015 sonuna kadar cevherlerin satılamaması nedeniyle rödevans 
tutarının Holdinge ödenmemesi durumunda, 2015 yılı içerisinde Holdinge beher yaş 
ton başına ödenen ortalama rödevans tutarının kalan stok miktarı ile çarpılması 
suretiyle belirlenecek tutarın Holdinge ödenmesi, hesaplanacak toplam rödevans tutarı 
için 01.01.2016 tarihinden itibaren 6183 sayılı yasada belirtilen gecikme zammı 
oranında faiz tahakkuk ettirilmesi, ödemenin belirtilecek sürede yapılmaması halinde 
alınacak 1.000.000 TL tutarındaki teminattan düşülerek, varsa bakiyesinin Bahar 
Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ödenmesine, 

-Yukarıda belirtilen hususlarda Firma ile anlaşmazlık olması halinde, Holding 
alacaklarının yasal prosedür ile tahsiline,  

-Rödövans Sözleşmesi’nin 17 inci maddesi gereğince, Bahar Madencilik San. 
ve Tic. Ltd. Şti. ile Holding arasında müştereken veya Holdingce tek taraflı olarak 
düzenlenecek olan “Tasfiye Protokolü”nün hazırlanması, imzalanması ve yürütülmesi 
için Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesine, 

Karar verilmiştir. 
Bu kararlar doğrultusunda hazırlanan Tasfiye Protokolü, 13.04.2015 tarihli yazı 

ekinde Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne gönderilmiştir. Söz konusu yazıda 
ayrıca, Şirket yetkililerinin İR.47733 ruhsat no.lu Karakuz Demir Madeni Sahasının 
Tasfiye Protokolünü imzalamak üzere 1.000.000 TL. tutarında süresiz kesin banka 
teminat mektubu ile teyidi ile birlikte 16.04.2015 günü Genel Müdürlükte hazır 
bulunmaları, belirtilen tarihte gelmemeleri durumunda yasal prosedür hakkı saklı 
kalmak kaydı ile 16.07.2014 tarihli rödövans sözleşmesinin 17 inci maddesi gereğince 
Tasfiye işlemlerinin tek taraflı olarak Holdingce yürütüleceği, ifade edilmiştir. 

Alınan kararların Firmaya bildirilmesini müteakip alınan 15.04.2015 tarihli 
cevabi yazıda; Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulanmasının fiilen ve hukuken 
mümkün olmadığından bahisle; 2014 yıl sonu itibariyle toplam 283.808 ton olarak 
belirtilen demir cevheri stoku karşılığı olan 2.029.227 TL’den, 2015 yılında yapılan 
40.337 ton demir cevheri rödövansı olarak Holdinge ödenen 429.842 TL’nin 
düşülmesi ile bakiye 1.599.385 TL’nin (KDV dahil) Holding hesabına yatırılarak 
anlaşmazlığın sona erdirilmesi hususu teklif edilmiştir.  

Diğer taraftan anılan yazıda, 2014 yıl sonu stokundan 283.808 ton olarak 
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işletmeci (Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti.) tarafından tahliye edilmesini 
müteakip yeni İşletmeci’ye (Hekim Madencilik İth. İhr. San. Tic. AŞ.)en geç 15 
(onbeş) takvim günü içerisinde yer tesliminin yapılmasına, 

-Sahada bulunan yaklaşık 200.000 ton’un üzerinde değişik cins ve tenördeki 
maden cevheri stokunun Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce 31.12.2015 
tarihine kadar satılarak, rödövansının 16.04.2015 tarihine kadar %10, 16.04.2015 tarihi 
ile 31.12.2015 tarihleri arasında ise %11,35 oranı üzerinden hesaplanarak Holdinge 
ödenmesine,  

-Mevcut maden cevher stoku karşılığı, tahakkuk etmesi öngörülen Holding 
rödevans alacağı için, Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce Holdinge 1.000.000 
TL tutarında süresiz kesin banka teminat mektubunun verilmesine, 

-31.12.2015 sonuna kadar cevherlerin satılamaması nedeniyle rödevans 
tutarının Holdinge ödenmemesi durumunda, 2015 yılı içerisinde Holdinge beher yaş 
ton başına ödenen ortalama rödevans tutarının kalan stok miktarı ile çarpılması 
suretiyle belirlenecek tutarın Holdinge ödenmesi, hesaplanacak toplam rödevans tutarı 
için 01.01.2016 tarihinden itibaren 6183 sayılı yasada belirtilen gecikme zammı 
oranında faiz tahakkuk ettirilmesi, ödemenin belirtilecek sürede yapılmaması halinde 
alınacak 1.000.000 TL tutarındaki teminattan düşülerek, varsa bakiyesinin Bahar 
Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ödenmesine, 

-Yukarıda belirtilen hususlarda Firma ile anlaşmazlık olması halinde, Holding 
alacaklarının yasal prosedür ile tahsiline,  

-Rödövans Sözleşmesi’nin 17 inci maddesi gereğince, Bahar Madencilik San. 
ve Tic. Ltd. Şti. ile Holding arasında müştereken veya Holdingce tek taraflı olarak 
düzenlenecek olan “Tasfiye Protokolü”nün hazırlanması, imzalanması ve yürütülmesi 
için Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesine, 

Karar verilmiştir. 
Bu kararlar doğrultusunda hazırlanan Tasfiye Protokolü, 13.04.2015 tarihli yazı 

ekinde Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne gönderilmiştir. Söz konusu yazıda 
ayrıca, Şirket yetkililerinin İR.47733 ruhsat no.lu Karakuz Demir Madeni Sahasının 
Tasfiye Protokolünü imzalamak üzere 1.000.000 TL. tutarında süresiz kesin banka 
teminat mektubu ile teyidi ile birlikte 16.04.2015 günü Genel Müdürlükte hazır 
bulunmaları, belirtilen tarihte gelmemeleri durumunda yasal prosedür hakkı saklı 
kalmak kaydı ile 16.07.2014 tarihli rödövans sözleşmesinin 17 inci maddesi gereğince 
Tasfiye işlemlerinin tek taraflı olarak Holdingce yürütüleceği, ifade edilmiştir. 

Alınan kararların Firmaya bildirilmesini müteakip alınan 15.04.2015 tarihli 
cevabi yazıda; Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulanmasının fiilen ve hukuken 
mümkün olmadığından bahisle; 2014 yıl sonu itibariyle toplam 283.808 ton olarak 
belirtilen demir cevheri stoku karşılığı olan 2.029.227 TL’den, 2015 yılında yapılan 
40.337 ton demir cevheri rödövansı olarak Holdinge ödenen 429.842 TL’nin 
düşülmesi ile bakiye 1.599.385 TL’nin (KDV dahil) Holding hesabına yatırılarak 
anlaşmazlığın sona erdirilmesi hususu teklif edilmiştir.  

Diğer taraftan anılan yazıda, 2014 yıl sonu stokundan 283.808 ton olarak 

 

 
 

bahsedilmesine karşın, firmadan alınan ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 
gönderilen 2014 yılı satış bilgi formunda stok miktarı 267.160,91 ton olarak 
belirtilmiştir.  

Yine, Firma 17.04.2015 tarihli yazısında; Tasfiye Protokolünün müştereken 
hazırlanmaması nedeniyle taraflarınca kabulünün mümkün olmadığını, avans olarak 
355.411 TL’nin Holding hesabına yatırıldığını, müştereken hazırlanacak Tasfiye 
Protokolünün imzalanmasını müteakip Holdingce kesilecek fatura bedelinden bakiye 
kalan 1.000.000 TL’nin toplam tutara ilişkin düzenlenen fatura KDV’sinin taraflarına 
tebliğini müteakip 3 gün içerisinde nakden ödeneceğini, iş bu yazılarına 3 gün 
içerisinde olumlu yanıt verilmemesi halinde, ilgili sözleşmenin 20 inci maddesi gereği 
tüm hukuki haklarının saklı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, mezkûr yazı ekinde 
Holdinge hitaben Ankara 5.noterliğince düzenlenen ihtarname yer almıştır. Bilahare, 
Firma 1.000.000 TL tutarında Holding hesabına ödeme yapmıştır. 

Bu itibarla, hukuku Holdinge ait olan İR.47733 ruhsat no.lu Karakuz Demir 
Madeni Sahasından Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce üretilen ancak fiilen 
satılamayan cevher stokları üzerinden Holding alacağı olan rödövansın tahsili ve adı 
geçen firmanın Holding hesabına rödövans tutarı olarak yatırmış olduğu para 
hususlarının 29.04.2015 tarih ve 5/2 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 
değerlendirilmesi neticesinde; 

-Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. stoklarında bulunan demir 
cevherlerinden Holding alacağı rödövansın, 16.07.2014 tarihli Rödövans 
Sözleşmesi’nin 5 inci maddesi gereği yapılan satış tutarları üzerinden hesaplanması 
nedeniyle, satışı yapılamayan stoktaki cevherlere ilişkin olarak Holding rödövans 
alacağının tespitini teminen, söz konusu cevherlerin (toz, tüvenan, kalibre) tenörü, 
miktarı ile birim satış bedelleri ve ödenecek olan rödövans tutarının Firma beyanı 
dışında Mahkemece tayin edilecek bilirkişi marifetiyle belirlenmesi için Holding 
tarafından tespit davası açılmasına, 

-Açılacak tespit davası sonuçlarına göre belirlenecek rödövans tutarının Bahar 
Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Holding hesabına yatırmış olduğu (KDV Hariç) 
1.355.411 TL ile mahsuplaştırılmasına, mahsuplaşma sonucunda eksik tutar kalması 
durumunda tahsili için hukuki işlemlerin yapılmasına, 

Karar verilmiştir. 
Bu meyanda, bahse konu sözleşmede rödövans ile tasfiye, fesih ve sözleşme 

süresi sonunda madenlerdeki varlıkların durumu maddeleri kapsamında maden 
sahasında veya kırma eleme tesislerinde yer alan, ancak, saha yeni işletmeciye teslim 
edilinceye kadar satışı gerçekleşmeyen cevherlerin tespiti ve rödövans durumu ile ilgili 
açık ve net hükümlerin yer almadığı gözükmektedir. 

Öte yandan, MİGEM 24.11.2015 tarihli yazısında; sahanın eski rödövansçısı 
(işletmecisi) olan Bahar Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti. ait olduğu (Genel Müdürlüğe 
verilen satış bilgi formlarında yer alan) anlaşılan ve 2014 yılsonu stoku olarak beyan 
edilen 267.160 ton cevherin ruhsat sahası dışında stoklandığından bahisle, Genel 
Müdürlüğün 04.10.2013 tarih, 2013/17 sayılı iç genelgesi gereği Devlet Hakkı 
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oluştuğu, 361.291,05 TL tutarındaki bu tutarın gecikme cezası ile birlikte Holdingin 
bağlı olduğu vergi dairesine yatırılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Kurum 18.12.2015 tarihli cevabi yazıda;  
“…Ruhsat sahası dışında stoklandığı belirtilen 267.160 ton cevher stokunun bir 

kısmının ruhsat sahası içinde, diğer kısmının ise mücavir alan içindeki kırma eleme 
tesislerinde bulunduğu Holdingce bilinmektedir. 

Diğer taraftan, 361.291,05 TL Devlet hakkının hesaplanmasına esas alınan satış 
bilgi formunda yer alan 107.610 ton çimentoluk cevher stokunun 25TL/ton üzerinden 
değerlendirilmiş olmasına karşın, 159.551 ton demir-çelik fabrikalarına ait stokun 
tamamının kalibre (parça) cevher fiyatı olan 96 TL/ton üzerinden, yani en yüksek 
değer esas alınarak hesaplandığı görülmüştür. Oysa, 159.551 ton stokun tamamı 
kalibre (parça) olmayıp, toz, kalibre ve tüvenan olarak bulunmaktadır. Toz cevherin 
haricinde, tüvenan cevherin kırılması sonucu %50 toz %50 kalibre cevher elde 
edilmektedir.  

Maden sahamız faaliyetlerinde herhangi bir kesinti söz konusu olmayıp, sadece 
işletmeci (rödövansçı) firma değişikliği olmuştur. Her yıl olduğu gibi maden kanunu 
ve ilgili uygulama yönetmeliğin amir hükümleri gereği Nisan-2015 ayı sonuna kadar 
Genel Müdürlüğünüze gönderilen satış bilgi formlarında belirtilen bir önceki yılın fiili 
satışları üzerinden hesaplanan Devlet hakkı ödemesi, her yıl olduğu gibi sermayesinin 
tamamı kamuya ait olan Holdingce yapılmış, aynı formlarda stok olarak belirtilen 
cevherin satışının yapılmasına müteakip, oluşacak devlet hakkı Haziran-2016 ayı 
sonuna kadar yatırılacaktır.  

Ayrıca, rödövansçı firmanın beyanı esas alınarak düzenlenen satış bilgi 
formundaki stok cevher miktarının yasal yolla belirlenebilmesi için tespit davası 
açılmış olup, hukuki süreç devam etmektedir. Mahkeme sonucuna göre stok miktarları 
kesinlik kazanacaktır Bu nedenle, 24.11.2015 tarihli yazınız konusu olan ve iç 
genelgenize dayandırılan Devlet hakkının Genel Müdürlüğünüzce yeniden 
değerlendirilerek, bugüne kadar olduğu gibi Devlet hakkının fiili satışlar üzerinden 
yapılması uygun mütalaa edilmektedir.” denilerek Holdingden tahsili için Vergi 
Dairesine bildirilen Devlet hakkı borçlarının kaldırılmasını talep etmiştir.  

Müteakiben, MİGEM’e gönderilen 12.01.2016 tarihli yazıda ise; “Genel 
Müdürlüğünüze (13.05.2015 tarih, 26627665/44-1323 sayılı yazımız ekinde) 
gönderilen İR.47733 ruhsat No’lu Karakuz Demir Madeni sahasına ait Satış Bilgi 
Formunda beyan edilen toplam 267.160 ton stok, 2014 yılında sevk fişi kesilerek saha 
içerisindeki stok alanına sevk edilmiştir. 

Genel Müdürlüğünüz heyetinin sahada tetkik yaptığı tarih itibariyle 159,550 ton 
tüvenan cevher stoku 2015 yılında Hekimhan’daki tesise sevk edilmiş olup, 107.610 
ton çimentoluk cevher ise halen ruhsat sahamızda bulunmaktadır. Kırma-eleme 
işleminden sonra yaklaşık %60 toz, %40’ı kalibre olarak ayrışması öngörülen 159.550 
ton demir madeni stokunun Devlet hakkı, 2015 yılı faaliyet raporunda beyan edilerek, 
2016 yılı içerisinde Holdingce ödenecektir.” denilmektedir. Akabinde Kurum 
03.02.2016 tarihli yazı ekinde Devlet Hakkı ödemesinin esas alınacağı Satış Bilgi 
Formunu MİGEM’e bildirmiştir. 
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oluştuğu, 361.291,05 TL tutarındaki bu tutarın gecikme cezası ile birlikte Holdingin 
bağlı olduğu vergi dairesine yatırılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Kurum 18.12.2015 tarihli cevabi yazıda;  
“…Ruhsat sahası dışında stoklandığı belirtilen 267.160 ton cevher stokunun bir 

kısmının ruhsat sahası içinde, diğer kısmının ise mücavir alan içindeki kırma eleme 
tesislerinde bulunduğu Holdingce bilinmektedir. 

Diğer taraftan, 361.291,05 TL Devlet hakkının hesaplanmasına esas alınan satış 
bilgi formunda yer alan 107.610 ton çimentoluk cevher stokunun 25TL/ton üzerinden 
değerlendirilmiş olmasına karşın, 159.551 ton demir-çelik fabrikalarına ait stokun 
tamamının kalibre (parça) cevher fiyatı olan 96 TL/ton üzerinden, yani en yüksek 
değer esas alınarak hesaplandığı görülmüştür. Oysa, 159.551 ton stokun tamamı 
kalibre (parça) olmayıp, toz, kalibre ve tüvenan olarak bulunmaktadır. Toz cevherin 
haricinde, tüvenan cevherin kırılması sonucu %50 toz %50 kalibre cevher elde 
edilmektedir.  

Maden sahamız faaliyetlerinde herhangi bir kesinti söz konusu olmayıp, sadece 
işletmeci (rödövansçı) firma değişikliği olmuştur. Her yıl olduğu gibi maden kanunu 
ve ilgili uygulama yönetmeliğin amir hükümleri gereği Nisan-2015 ayı sonuna kadar 
Genel Müdürlüğünüze gönderilen satış bilgi formlarında belirtilen bir önceki yılın fiili 
satışları üzerinden hesaplanan Devlet hakkı ödemesi, her yıl olduğu gibi sermayesinin 
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içerisindeki stok alanına sevk edilmiştir. 

Genel Müdürlüğünüz heyetinin sahada tetkik yaptığı tarih itibariyle 159,550 ton 
tüvenan cevher stoku 2015 yılında Hekimhan’daki tesise sevk edilmiş olup, 107.610 
ton çimentoluk cevher ise halen ruhsat sahamızda bulunmaktadır. Kırma-eleme 
işleminden sonra yaklaşık %60 toz, %40’ı kalibre olarak ayrışması öngörülen 159.550 
ton demir madeni stokunun Devlet hakkı, 2015 yılı faaliyet raporunda beyan edilerek, 
2016 yılı içerisinde Holdingce ödenecektir.” denilmektedir. Akabinde Kurum 
03.02.2016 tarihli yazı ekinde Devlet Hakkı ödemesinin esas alınacağı Satış Bilgi 
Formunu MİGEM’e bildirmiştir. 

 

 
 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Rödövans sözleşmesi: 
Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere 
veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir 
kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeler olarak 
tanımlamakta olup, Devlet Hakkı ise Maden istihracından sağlanan gelirden ve/veya 
üretim yapılmayan ruhsat sahalarından proje beyanı üzerinden alınan Devlet payına 
düşen kısmı, olarak belirtilmektedir.  

Söz konusu Yönetmelikte Devlet Hakkının ödenmesi Ruhsat sahibinin ruhsat 
hukukundan doğan sorumluluğu altındadır. Esasen rödövans sözleşmeleri Borçlar 
Kanununu kapsamında ön görülen bir hasılat sözleşmesi niteliğindedir. Bu nedenle 
üretim sonrası ruhsat sahibinin payı ile rödövanscının payı ayrı ayrı her ikisi 
bakımından hasılat oluşturmaktadır. Rödövanscının payı üzerinde oluşacak devlet 
hakkının yükümlüsü rödövanscı olmaktadır. Ruhsat sabinin bu miktar üzerinde sadece 
ödenmesini sağlamak sorumluluğu vardır. Ruhsat Sahibinin yükümlülüğü sadece 
kendisine düşen hasılat üzerindeki payla sınırlı olduğundan 2015 yılı denetim 
raporunda; rödövanscının yükümlülüğü bulunan Devlet hakkının Sümer Holding 
Tarafından ödenmemesi ve Rödövanscının  Hasılat payı ile ilgili ödenmiş olan Devlet 
Hakkının ilgililerden geri alınması için yasal prosedürün  izlenmesinin gerektiği 
belirtilmiştir.  

Diğer taraftan, Holding tarafından yeni rödevansçı firmaya muhatap 13.05.2016 
tarihli yazıda; “Maden sahamızda bulunan mera sahası kullanımının tescili için 3213 
sayılı Maden Kanunu kapsamında firmanızca yapılan müracaat sonucu Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü (MİGEM) heyeti tarafından 11.07.2015 tarihinde mahallinde 
yapılan tetkik sonucu hazırlanan ve onaylanan raporda; sahamızda şev stabilizesinin 
bozulduğu, bundan sonra yapılacak olan üretim faaliyetleri için açık işletme tekniğine 
uygun olarak basamaklandırılarak işletme güvenliğinin sağlanması gerektiği 
hususunun tespit edildiği belirtilmektedir.  

Firmanız ile imzalanan Rödövans Sözleşmesinin Madde 9. Hukuki 
Yükümlülüklerde yer alan; 

‘İşletmeci; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuat doğrultusunda sahadaki 
iş ve çalışma emniyetinin sağlanması ve bunlarla ilgili yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinden sorumludur.  

Maden Kanunu, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği vs. ilgili meri 
mevzuat hükümleri gereğince, Holding’e yüklenen sorumluluklar İşletmeci tarafından 
yerine getirilecek olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı 
Holding’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan İşletmeci sorumlu 
olacaktır.’hükümleri gereğince, mevcut ocakta gerekli basamaklandırmanın yapılarak, 
açık işletme tekniğine uygun şekilde iş ve işçi güvenliğinin sağlanması” talep 
edilmiştir. 

Eski rödövansçı firmaya hitaben aynı tarihli ikinci bir yazıda da; Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarihli yazısında, maden sahasında dekapaj ve 
üretimin paralel yürütülmediğinden şev stabilizesinin bozulduğundan bahisle 3213 
sayılı Maden Kanunu’nun 29 uncu maddesi birinci fıkrasında (İşletme faaliyet 
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projesine ve kanunun ilgili hükümlerine uygun yürütülür) gereğince, en geç altı ay 
içinde sahada bulunan mevcut ocakta basamaklandırma yapılarak projeye aykırı 
faaliyetlerin giderilmesi gerektiği, aksi takdirde idari para cezası uygulanarak, bu 
eksiklikler tamamlanıncaya kadar sahadaki faaliyetlerin durdurulacağı hususu ifade 
edilmektedir denilerek, Firma ile imzalanan 16.07.2014 tarihli Rödövans 
Sözleşmesinin İşletmecinin sorumluluğuna ilişkin hükümleri gereğince, açık işletme 
tekniğine uygun ve sahada yürütülen faaliyetleri engellemeyecek şekilde, gerekli 
basamaklandırma işleminin yasa gereğince altı ay içinde Firmaca yapılması 
istenilmiştir. 

Holding ile 16.01.2015 tarihinde 4 yıl süreli rödövans sözleşmesi imzalayan 
firma; sahada basamaklandırma yapılması gereken bölgede kendilerinin herhangi bir 
çalışma yapmadığını, sahayı teslim aldıklarında belirtilen şev stabilitesinin zaten 
bozuk olduğunu, dolayısıyla firmalarının konuyla ilgili bir sorumluluklarının 
olmadığını belirtmiş, önceki rödövansçı firma ise sahadaki mevcut işletmecinin 
varlığından dolayı basamaklandırma işleminin kendilerinin yapmalarının uygun 
olmayacağını, soruna çözüm olarak şev stabilizesinin bozun olduğu alanların tel örgü 
ile çevrilmesi halinde bu çözümün Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da uygun 
bulunacağını bildirmiştir. 

Bu öneri sahanın yeni işletmecisi tarafından da kabul edilmesi üzerine sahanın 
ilgili bölümleri tel örgü ile çevrilip iş güvenliği tesis edildikten sonra çalışmalara ait 
fotoğrafların Maden İşleri Genel Müdürlüğüne iletildiği, ancak denetim tarihi (Haziran 
2017) itibariyle olumlu veya olumsuz bir görüş alınamadığı Holding tarafından 
sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır.   

Yukarıda yapılan inceleme ve değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere; 
Türkiye Demir Çelik İşletmelerinden devir alınan ve hukuku Genel Müdürlüğe ait olan 
ancak rödövansçı firmalar eliyle işletilen maden sahalarında, Holdingin özelleştirme 
sürecinde olması, Kurumda rödövans işletmeciliği ve ruhsat hakları konusunda 
tecrübeli personel yetersizliği nedenleriyle, rödövans sözleşmelerinin hazırlanması, 
uygulanması ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemler ile mevzuattan doğan yükümlülükler 
hususlarında firma ve/veya yetkili merciler ile anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.  

Meydana gelen bu anlaşmazlıkların mali cezalar ve/veya hukuki süreç ile 
sonuçlandığı görülmektedir. Ayrıca, Holdingin özelleştirme sürecinde olması, 
rödövans işletmeciliği ve ruhsat hakları konusunda Kurumda tecrübeyle mücehhez 
personel yetersizliği nedeniyle rödövans sözleşmelerinin yürütümünde firma ve yetkili 
merciler ile yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak, ruhsatlı sahaları ile ilgili iş 
ve işlemlerin 05.06.2004 gün ve 25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3213 Sayılı 
Maden Kanununda değişiklik yapan 5177 Sayılı Kanun ile 06.11.2010 tarih, 27751 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde daha rantabl, sağlıklı, ve rasyonel olarak 
yürütülebilmesini de önem arz etmektedir. Bu nedenle;  

Holdingin özelleştirme sürecinde olması, rödövans işletmeciliği ve ruhsat 
hakları konusunda Kurumda tecrübeye sahip personel yetersizliği ve yerinde denetim 
eksikliği nedeniyle rödövans sözleşmelerinin yürütülmesinde firma ve yetkili merciler 
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eksikliği nedeniyle rödövans sözleşmelerinin yürütülmesinde firma ve yetkili merciler 

 

 
 

ile yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak; 
Attepe maden sahasındaki rezerv tükeninceye kadar rödövans usulüyle 

işletilmesi TDÇİ döneminde imzalanmış protokol gereğince zorunlu olmakla birlikte, 
böylesi bir zorunluluğu olmayan Karakuz maden sahasının, halen yürürlükte olan 
rödövans sözleşmesi hitamında, uzun süreli işletme hakkı devri şekliyle 
özelleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilir.    

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri: 
Holding’in 2015 yılı denetim raporunda konuyla ilgili yapılan inceleme ve 

değerlendirmede; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık 
ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, anılan 
Kanunun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 29.12.2012 tarih 
ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 30.12.2012 tarihi itibariyle Holding 
Merkez Teşkilatı, Gölbaşı Halı Mağazası ve Taşucu Kağıt Sanayi İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yapılması gerekmekle birlikte, Holdingde bahse konu çalışmaların 
yapılabilmesi için kanun ve yönetmeliklerle tarif edilen yetkili personel bulunmaması 
nedeniyle anılan çalışmanın Holding personeli tarafından yapılmasının şu an itibariyle 
mümkün bulunmadığı, ancak 6331 sayılı Kanunun “İdari Para Cezaları ve 
Uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinin (ç) bendinde“10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasına göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk 
Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbinbeşyüz Türk Lirası, dördüncü 
fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene binbeşyüz Türk Lirası 
idari para cezası verileceğinin “ hüküm altına alındığı, bu bağlamda, Holding 
Merkez/Taşucu İşletme Müdürlüğünde ileride herhangi bir olumsuzluk ve 
mağduriyetle karşılaşılmamasını teminen, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının 
öngördüğü hususlar hakkında gerekli değerlendirme ve girişimlerde bulunulmasının 
önem arz ettiği tespit ve değerlendirilmesi yapılarak; 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince Kurum yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi hususunda gerekli değerlendirme ve girişimlerde bulunulması önerilmiştir. 

Holding tarafından verilen yanıtta; 6331 sayılı Kanun hükümlerince Holding 
merkez teşkilatında gerekli düzenlemenin yapıldığı, Taşucu işletmesinin ise 
14.02.2017 tarihi itibariyle TDİ AŞ.’ye devredildiği şeklinde açıklamada 
bulunulmuştur. 

2-Maliyetler: 
2016 yılı Holding’in yegane üretim yeri durumundaki Taşucu limanında 

gerçekleştirilen limancılık hizmet giderlerine ait tablo geçen yıl ile karşılaştırmalı 
olarak aşağıda verilmiştir. 

 
 

55Sayıştay   



 

 
 

 
Tablo 15: Üretim veya alımın mahiyeti ve giderleri  

 Üretim veya alımın mahiyeti 
ve giderleri  

2015 2016 

Gerçekleşen Ödeneği son 
durumu 

 S a p m a  
Gerçekleşen Ödeneğe  

göre 
Geçen  

yıla göre 
%  Bin TL %  Bin TL %  Bin TL % % 

I.Üretimle doğrudan ilgili  gid.           
  -Malzeme 3,5 130 5,6 307 4,0 203 (33,8) 56,2 
  -Amortisman 2,9 106 3,4 189 2,9 146 (22,9) 37,7 
  -İşçilik 26,8 1.049 22,6 1.246 22,4 1.131 (9,2) 7,8 
  -Personel 5,6 205 4,1 228 4,1 209 (8,4) 1,9 

Toplam (I) 40,6 1.490 36,7 1.970 33,4 1.689 (14,3) 13,4 
II.Üretimle dolaylı ilgili gid.         
  -Dışar. sağ. fayda ve hiz. 46,0 1.691 60,6 3.345 61,6 3.116 (6,9) 84,3 
  -Çeşitli giderler 13,0 479 3,5 194 4,7 236 21,6 (50,7) 
  -Vergi, resim ve harçlar 0,3 13 0,3 15 0,3 14 (4,1) 7,7 

Toplam (II) 59,4 2.183 64,4 3.554 66,6 3.366 (5,3) 54,2 
Toplam (I+II) 100,0 3.673 100,0 5.524 100,0 5.055 (8,5) 37,6 

    Yarı mamül değişimleri         
    Üretim gid.  indir.         
Üretim giderleri toplamı 100,0 3.673 100.0 5.524 100,0 5.055 (8,5) 37,6 

Tabloda görüldüğü üzere, cari yıldaki liman hizmet giderleri geçen yıla göre 
%37,6 oranında artış göstermiş olup, en fazla artış gösteren gider kalemi ise dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmetler olmuştur. 

Liman işletmesi 14.02.2017 tarihi itibariyle TDİ AŞ.’ye devredildiğinden 
konuya ilişkin değerlendirmede bulunulmamıştır. 

F-Pazarlama: 
Holding’in satış faaliyetlerini, Sümer Halı AŞ’den devreden stokların 

pazarlama ve satış çalışmaları ile devrolan SEKA’ya ait Taşucu Liman İşletmesi’ndeki 
Liman Hizmetleri satışları oluşturmakta iken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile; 31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir 
bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle 
tüzel kişiliğinin sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin stoklarında bulunan ve daha 
önceki yıllarda satılmış ve parası alınarak ilgili firmaya teslim edilmiş ve mevzuat 
gereği ihraç işlemleri 2016 yılı içinde tamamlanarak faturası kesilmiş olan yaprak 
tütünlerin satış işlemlerini gerçekleştirmiştir. 

1-Satışlar: 
Satışların program ve uygulaması: 
Holding’in 2016 yılı satışları geçmiş yıl sonuçlarıyla birlikte, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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 Üretim veya alımın mahiyeti 
ve giderleri  

2015 2016 

Gerçekleşen Ödeneği son 
durumu 

 S a p m a  
Gerçekleşen Ödeneğe  

göre 
Geçen  

yıla göre 
%  Bin TL %  Bin TL %  Bin TL % % 

I.Üretimle doğrudan ilgili  gid.           
  -Malzeme 3,5 130 5,6 307 4,0 203 (33,8) 56,2 
  -Amortisman 2,9 106 3,4 189 2,9 146 (22,9) 37,7 
  -İşçilik 26,8 1.049 22,6 1.246 22,4 1.131 (9,2) 7,8 
  -Personel 5,6 205 4,1 228 4,1 209 (8,4) 1,9 

Toplam (I) 40,6 1.490 36,7 1.970 33,4 1.689 (14,3) 13,4 
II.Üretimle dolaylı ilgili gid.         
  -Dışar. sağ. fayda ve hiz. 46,0 1.691 60,6 3.345 61,6 3.116 (6,9) 84,3 
  -Çeşitli giderler 13,0 479 3,5 194 4,7 236 21,6 (50,7) 
  -Vergi, resim ve harçlar 0,3 13 0,3 15 0,3 14 (4,1) 7,7 

Toplam (II) 59,4 2.183 64,4 3.554 66,6 3.366 (5,3) 54,2 
Toplam (I+II) 100,0 3.673 100,0 5.524 100,0 5.055 (8,5) 37,6 

    Yarı mamül değişimleri         
    Üretim gid.  indir.         
Üretim giderleri toplamı 100,0 3.673 100.0 5.524 100,0 5.055 (8,5) 37,6 

Tabloda görüldüğü üzere, cari yıldaki liman hizmet giderleri geçen yıla göre 
%37,6 oranında artış göstermiş olup, en fazla artış gösteren gider kalemi ise dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmetler olmuştur. 

Liman işletmesi 14.02.2017 tarihi itibariyle TDİ AŞ.’ye devredildiğinden 
konuya ilişkin değerlendirmede bulunulmamıştır. 

F-Pazarlama: 
Holding’in satış faaliyetlerini, Sümer Halı AŞ’den devreden stokların 

pazarlama ve satış çalışmaları ile devrolan SEKA’ya ait Taşucu Liman İşletmesi’ndeki 
Liman Hizmetleri satışları oluşturmakta iken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile; 31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir 
bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle 
tüzel kişiliğinin sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’nin stoklarında bulunan ve daha 
önceki yıllarda satılmış ve parası alınarak ilgili firmaya teslim edilmiş ve mevzuat 
gereği ihraç işlemleri 2016 yılı içinde tamamlanarak faturası kesilmiş olan yaprak 
tütünlerin satış işlemlerini gerçekleştirmiştir. 

1-Satışlar: 
Satışların program ve uygulaması: 
Holding’in 2016 yılı satışları geçmiş yıl sonuçlarıyla birlikte, aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
 
 
 

 

 
 

Tablo 16: Satışlar 

Satışlar Ölçü 

2015 2016 

Miktar 
Tutar 

İlk durum Son durum Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Tutar 

Miktar 
Tutar 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Esas ürün:                   
  a) Yurt içi:                   
   El halısı m² 5.838 821 3.948 603 5.133 556 5.530 617 
   Kilim m² 272 5 54 3 70 2 77 1 
   Toplam (a)  6.110 826 4.002 606 5.203 558 5.607 618 
  b) Yurt dışı:   

     
 

      
  Yaprak tütün ton            2.190 1.352 
       Toplam  (b)         2.190 1.352 
       Toplam  (a+b)  6.110 826 4.002 606 5.203 558 7.797 1.970 
2-Ticari mallar:                   
    El sanatı ürünü     1   2   2   42 
        Toplam  (2)    1  2  2  42 
3- Liman hizmetleri     8.029   8.200   8.508   8.423 

   Yurtiçi satışlar toplamı   6.110 8.856 4.002 8.808 5.203 9.068 5.607 9.083 
   Yurtdışı satışlar toplamı         2.190 1.352 
Genel toplam   6.110 8.856 4.002 8.808 5.203 9.068 7.797 10.435 

2016 yılı için programın ilk durumuna göre 8,8 milyon TL, revize programa 
göre 9,1 milyon TL tutarında satış öngörülmüş, buna karşılık yılsonu itibariyle 10,4 
milyon TL satış gerçekleşmiştir.  

2016 yılında gerçekleştirilen satış hasılatı, geçen yıla göre yaprak tütün satış 
hasılatı nedeniyle % 26,7 oranında artış göstermiştir. 

Gerçekleşen brüt satış hâsılatının; % 6 oranında 618 bin TL’si halı, kilim, el 
dokuması ve el sanatları gibi mamul satışları, % 81 oranında 8,4 milyon TL’si liman 
hizmetleri satışları, % 13 oranında 1,4 milyon TL’si de yurt dışı yaprak tütün 
satışlarından oluşmuştur. 

2- Mamul, yarı mamul ve ticari mal stokları: 
Holding’in 2016 yılı mamul, yarı mamul ve ticari mal stoklarının program ve 

gerçekleşmeleri, geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 17: Mamul ve ticari mal stokları 
    2015 'den devir 2016 yılında 2017 'ye devir 

Mamul stokları  
 Ölçü 

    Giren Çıkan     

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 
      Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL 

A-Mamuller                    
1-Ambardaki mamuller:                   
  -El halı  m2 18.530 3.242 7 2 18.537 3.244   
  -Kilim m2 87 0,4     87     
  -İpek halı adet 4     4      
  -Pamuklu konfeksiyon Bin ad.   18          18 

Toplam (A)   18.621 3.260 7 2 18.628 3.244  18 
 B-Ticari mallar:                 
  -Makine halısı  m2 210 6     210 6   
  -El sanatları ürünü  adet 55 1     55 1   

Toplam (B)   265 7  0 265 7   
C-Ödünç ve imalata verilen                   
  -Emanet halılar   55 26     55 26   
  -İmalata verilen tütün Ton     1.831 7.226 811 3.201 1.020 4.025 

Toplam (C)   55 26 1.831 7.226 866 3.227 1.020 4.025 
Genel Toplam   18.941 3.293 1.838 7.228 19.759 6.478 1.020 4.043 

Holdingin geçen yıldan devreden 18.941 m2 el halısı, kilim, ipek halı, makine 
halısı stoklarına 2016 yılında, 2 bin TL değerinde 7 m2 el halısı satıştan iade olarak 
giriş, 6,5 milyon TL değerinde çıkış olmuş 2017 yılına toplam 4 milyon TL değerinde 
stok devretmiştir. 

Yönetim Kurulunun 27.10.2015 tarih, 12/33 sayılı Kararı ile, Sümerhalı AŞ’den 
devir alınan ve ambarlarda bekleyen halı ve kilimlerin biran önce satışlarının yapılarak 
nakde dönüştürülmesi ve milli ekonomiye kazandırılmasını teminen stoklardaki 
halıların toptan satışı için ihaleye çıkılması konusunda Yönetim Kurulumuzun 
27.10.2015 tarih, 12/33 sayılı Kararı ile, Genel Müdüre verilen yetki çerçevesinde 
muhasebe defter değeri 3,2 milyon TL olan 18.289,73 m² halı ve kilimin “ Kapalı 
Teklif Alma Usulü ” ile satışı için ihaleye çıkılması kabul edilmiştir. 

2016 yılında yapılan ihaleye bir firmanın katıldığı ve ihale sonucunda Yönetim 
Kurulunun 28.04.2016 tarih ve 4/15 sayılı kararı ile; 8 ayrı grupta satışa sunulan 
halılardan; 

- 1. grup (Milas, Yeni Milas 4.469 m²), 2. Grup (Uygur 4.127 m²) Ve 4. Grupta  
(Yeni Yörük-Şark-Basmakcı 2.624 m²)  bulunan  halılar için teklif vermediği,  

-3. grupta (Yuntdağı-Çanakkale 2.916 m²), 5. grupta (Anadolu Simav - Isparta - 
Türkmen - Kaftan 1.349,97 m²) ve 6 grupta (Anadolu Simav-Isparta-Türkmen-Kaftan 
452 m²) bulunan halıların piyasada talep görmesi, perakende satışlarında sıkıntı 
olmaması, satış seyri yüksek olan halı ve kilimlerin stok miktarlarının az kalması gibi 
nedenler dikkate alınarak verilen teklifin, teklif komisyonca yeterli bulunmadığından 
bu fiyat üzerinden satılmamasına, bulunan 
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-7. grupta bulunan parça halılar ve ipekler tezgâh üstünde kalan, dokuması 
tamamlanmamış sökülmüş, yarım kalmış ve teknik imkansızlıklardan dolayı 
Holding’ce tamamlatılması mümkün olmadığı gibi uzun süre beklemiş olmaları 
sebebiyle yırtılma, patlama gibi riskleri taşıdığından satış şansı olmayan, 103,20 m² 
parça halıların stoklarda bekletilmek yerine değerlendirilmek ve milli ekonomiye 
kazandırılmak üzere 15.000 TL+ KDV bedelle,  

- 8. Grupta bulunan münfesih kurumdan 5.000 m² civarında devir alınan ve 
hatalı halı - kilim başlığı altında satışa sunulan, renk, desen, ebat asortisi olmayan, 
aradığının bulunması zor olan, hatalı olmaları nedeniyle satış şansı az olan halı – kilim 
grubunu oluşturmaktadır. Holding’ce imkanlar dahilinde yapılan satışlardan sonra 
kalan stoğun büyük bir kısmını yaklaşık olarak 1.530 m² ile Isparta ve Milas halısı 
oluşturmaktadır. Stoklarda kalan diğer hatalı halıların stokları Kula 13,85 m², Bergama 
14,78 m², Hereke 15,55 m², Sümer Kars 16,03 m², İpek, 0,64 m², Şark 10,78 m² gibi 
yok denecek kadar az olmasının yanı sıra birçok hatalı halının Kula, Bergama, 
Başmakçı, Şark, Döşemealtı, Harput vb. halıların satışlarının hiç olmaması, Isparta ve 
Milas gibi hatalı halıların satış seyrinin yetersiz olması, uzun süredir stoklarda 
bulunması, talep görmemesi, satılabilir halıların satılması kalan stoklarının yok 
denecek kadar az olması ve en önemlisi stokta kalan bu halıların hatalı olması dikkate 
alındığında stoklarda mevcut yaklaşık 2.248,04 m2 hatalı halı - kilimin 70.000- TL 
fiyat + KDV bedelle, 

Ayrıca mamul stoklarının geçen yıla göre önemli düzeyde azalmasında; 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile; “ ..1- 
Sümer Holding AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen münfesih Sümer 
Halıcılık ve El Sanatları AŞ’den devralınan,  

a Holding stoklarında bulunan halı ve kilimlerin Başbakanlık Diyanet 
Başkanlığı’na 

b 2863 sayılı Kültür ve tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamımda müzelik 
değeri bulunduğu belirtilen 1 adet “Yahyalı” halısı ile 1 adet “ Konta Ladik” seccade 
halısının muhafaza ve teşhir edilmek üzere Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Etnografya Müzesine 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden 
bilabedel devredilmesi” ne 

karar verilmiş ve Holding’çe gerekli işlemler tamamlanarak 14.11.2016 
tarihinde Başbakanlık Diyanet Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 
01.12.2016 tarihinde Gölbaşı Satış Mağazası depolarında bulunan toplam 2.266.645 
TL defter değerinde olmak üzere 4.481 adet 13.138,02 M2 halı, 178,62 M2 hurda halı, 
178,62 M2 kilim ile el sanatları ve tekstil ürünü Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na 
teslim edilerek muhasebe kayıtlarından çıkışının yapılması nedeniyle yıl sonu 
itibariyle Holding’in stoklarında satışa konu herhangi bir ürünü kalmamıştır. 

Yılsonu itibariyle mamul stoklarda yer alan 17.673 TL; Holdingin Bursa Büyük 
Şehir Belediyesi'ne devredilen Merinos İşletmesi'nin Emniyet teşkilatı için fason 
olarak yaptırdığı ve üretici firma ile doğan anlaşmazlık nedeniyle dava konusu olan ve 
Pazarlama ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilen 607 adet kazak ve 
6.237,60 kg üretim artığı stoklarını göstermektedir. 
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Diğer stoklar hesabında yer alan 4.025.500 TL’nin tamamı tta Gayrimenkul 
AŞ’den devralınan satış protokolü yapılmış ve bedeli avans olarak tahsil edilmiş, satış 
(ihracat) gerçekleştikçe stok hesaplarından düşülen. yaprak tütün stoklarını 
göstermektedir. 

G-Sigorta işleri: 
Holding’in menkul ve gayrimenkul kıymetleri, 14.03.1990 tarih ve 4/35 sayılı 

Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sigorta Yönetmeliği hükümlerine göre 
muhtemel risklere karşı, iç ve dış sigorta yoluyla güvence altına alınmaktadır. 2015 
yılında iç ve dış sigorta yoluyla güvence altına alınan değerler ile ödenen prim 
tutarları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 18: Sigorta türleri 

Sigorta türü 
Sigorta 
kıymeti 

Ayrılan fon 
veya ödenen 
prim tutarı 

Mahsup 
veya tahsil 

edilen   
Fark 

Birikmiş 
iç Sigorta 

fonu  

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Devreden iç sigorta  fonu          
B-Yıl içinde yatırılan           
  1-İç Sigorta (tta Gayrimenkul AŞ’den 
devralınan        

   -Yangın sigortası,       35.747   
   -Kaza sigortası,       1.050   
   -Özel kaza fonu sigortası risk karş.       447   

Toplam (1)    37.244 37.244 
   2-Sigorta şirketlerine:      
    -Ray Sigorta, 303.679 99   99   

Toplam (2) 303.679 99  99   
C-2017 yılına devreden iç sigorta fonu     37.244 

Holdingin daha önceki yıllarda iç sigorta fonu uygulaması olmamasına rağmen, 
yıl içinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile; 
31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilen 
tta Gayrimenkul AŞ’den 91.812 bin TL tutarında dahili sigorta risk karşılığı 
devralınmıştır. 

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 91.812 bin TL tutarında dahili sigorta risk 
karşılığının 70.458 bin TL’sinin yangın sigortası, 19.857 bin TL’sinin de nakliye 
sigortası risk karşılığından oluştuğu ve Holding yetkililerince incelenmesinde; daha 
önceki yıllarda kayıtlardan çıkışı yapılan bazı maddi duran varlıklara ilişkin olduğu 
tesbit edilerek, yangın sigortası iç sigorta fonundan 34.711 bin TL ile yine daha önceki 
yıllarda yaprak tütün nakliyesinde kullanılan araçlar için ayrılan 19.857 bin TL 
tutarındaki nakliye sigortasının geçerliliğinin kalmadığı tespit edilmiş ve tamamının 
iptal edilerek sonuç hesaplarına alındığı ve yıl sonu itibariyle dahili sigorta risk 
karşılığının 37.244 TL’ye düştüğü görülmektedir. 
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iptal edilerek sonuç hesaplarına alındığı ve yıl sonu itibariyle dahili sigorta risk 
karşılığının 37.244 TL’ye düştüğü görülmektedir. 

 

 
 

Holding varlıklarının risklere karşı güvenceye alınmasını teminen 2016 yılında 
26.10.2015 tarihinde yapılan ihale sonucunun Genel Müdürün 03.11.2015 tarih ve 613 
sayılı oluru ile 303.679 bin TL değerindeki maddi duran varlıkları Ray Sigorta AŞ ile 
yapılan sözleşme ile güvence altına alınmıştır. 

2016 yılında gerek dahili İç Sigorta Fonu gerekse sigorta şirketine sigorta 
ettirilen maddi duran varlıklarda herhangi bir hasar olmadığından hasar tazminatı veya 
mahsup edilen hasar olmamış ve 2017 yılına 37.244 bin TL değerinde iç sigorta fonu 
devretmiştir. 

2016 yılı denetim raporu çalışmaları aşamasında; Malatya ilinde yapılan 
denetim çalışmasında, Malatya Vagon fabrikasının idari ve lojman binaların kapı ve 
pencereleri ile elektrik ve sıhhi ve mekanik tesisatın tümünün söküldüğü ve binaların 
metruk halde olduğu gözlenmiştir. söz konusu binayla ilgili devir tespit kayıtlarında 
lojman ve idari binaların %100 bitmiş olduğu fabrika tesislerinin %70 oranında bittiği 
belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu tesisler 4 güvenlik görevlisiyle korunmakta ve 
yıllık 119 bin TL(2016) ödeme yapılmıştır. 

Özelleşen kurumlardan: Holding bünyesine geçen bina ve tesisatların bir 
kısmının devir anında kullanılır durumda olmasına rağmen özelleştirme sürecinin uzun 
yıllar sürmesi ve kullanılmaması nedeniyle metruk hale geldiği tespit edilmiştir. 
Tümosan dan geçen Konya’da yer alan binalar, Seka’dan geçen Balıkesir’deki binalar, 
Malatya’daki vagon fabrikası idari ve lojman binaları, Taşucu’nda kullanılmayan 
lojman ve fabrika binalarının metruk halde bulunduğundan bir daha yapılış amacı 
doğrultusunda kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Örneğin Malatya’da idari binanın ceza evinin devriyle ilgili cezaevinin 
yaptırdığı deprem testinde riskli olması gerekçesiyle talepten vazgeçtiği bildirilmiştir 

Buna rağmen söz konusu binaların hem deprem hem de yangın sigortası ile 
sigortalandığı görülmektedir. Yangın sigortalarında standart olarak verilen cam 
kırılması ek klozu bulunması ve her yerde camların kırılmış olmasına rağmen 
sigortadan alınan bir bedele rastlanmamıştır. Kaldı ki Zorunlu deprem sigortasında 
metruk binalar istisna kapsamında tutulmuştur. 

Bu nedenle özelleştirmek amacıyla Holdinge devredilen veya tüzel kişiliği sona 
erdirilen kuruluşlardan devralınan taşınmazlardan metruk hale gelmiş binaların İdareye 
yeni külfetler getirmemesi için cam kırılması, deprem sigortası vb sigorta kapsamının 
daraltılması önerilir 

H-İşletme sonuçları: 
1- Satışların kârlılığı: 
Holding’in 2016 yılında gerçekleştirilen satış faaliyetlerine ilişkin satış 

sonuçları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 19: Satış sonuçları 

Satış sonuçları 

             Satış 

Brüt Satış Net Satışların Faaliyet Toplam Faaliyet maliyetine 

satışlar İndirimleri satışlar sınai giderleri satış kârı veya göre kâr 

   maliyeti  maliyeti zararı veya zarar 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-Esas ürün:                 

  a) Yurt içi:                 

   El halısı 617 11 606 1.003 4.090 5.093 (4.487) (88,1) 
   Kilim 1   1 0,4 2 2 (1) (58,3) 
   Toplam (a) 618 11 607 1.003 4.092 5.095 (4.488) (88,1) 
  b) Yurt dışı:   

 
  

 
  

 
    

  Yaprak tütün 1.352   1.352 3.201 13.057 16.258 (14.906) (91,7) 
       Toplam  (b) 1.352   1.352 3.201 13.057 16.258 (14.906) (91,7) 
       Toplam  (a+b) 1.970 11 1.959 4.204 17.149 21.353 (19.394) (90,8) 
2-Ticari mallar:                 
    El sanatı ürünü 42   42 2 9 11 31 281,8 
        Toplam  (2) 42   42 2 9 11 31 281,8 
3- Liman hizmetleri 8.423 236 8.187 5.054 2.174 7.228 959 13,3 
   Yurtiçi satışlar toplamı 9.083 247 8.836 6.059 6.275 12.334 (3.498) (28,4) 
   Yurtdışı satışlar toplamı 1.352   1.352 3.201 13.057 16.258 (14.906) (91,7) 
Genel toplam 10.435 247 10.188 9.260 19.332 28.592 (18.404) (64,4) 
Satış programı 9.001 330 8.671 5.107 18.054 23.161 (14.490) (62,6) 
Programa göre fark 1.434 (83) 1.517 4.153 1.278 5.431 (3.914) (72,1) 

Geçen dön satış sonuçları 8.856 293 8.563 4.746 16.773 21.519 (12.956) (60) 

2016 yılında Holding satış faaliyetleri sonucunda geçen yıla göre % 42 oranında 
artış ile 18,4 milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Faaliyet zararının oluşmasında en önemli etken Holding’in 2016 yılsonu 
itibarıyla, Taşucu işletmesinde bulunan limanın işletilmesi faaliyetleri neticesinde, 
2.040 bin TL işletme faaliyet karı meydana gelmişken, 2016 yılında net satışların % 53 
oranında azalarak 959 bin TL’ye düşmesi etkili olmuştur. 

Holdingin herhangi bir üretim faaliyeti olmamasında rağmen Sümerhalı AŞ’den 
devralınan hali ve kilim stoklarının satışına 2016 yılında da devam edilmiş ve geçen 
yıla göre miktar olarak miktar olarak % 5 oranında azalış ile 5.530 M2 halı satışı 
gerçekleştirilmesine rağmen yıl sonu itibariyle dağıtılan dönem giderlerinin etkisi ile 
4,5 milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Holdingin bir diğer işletmecilik faaliyeti de SEKA’dan devralınan Taşucu liman 
işletmeciliğinden de geçen yıla göre % 5,5 oranında artış ile 8,2 milyon TL net satış 
hasılatı elde edilmesine karşılık, satışların maliyetinin de geçen yıla göre %37,7 
oranında, Holding Genel Müdürlük yönetim giderlerinden pay verilmemesine rağmen 
faaliyet giderlerinin de % 6,2 oranında, artış göstermesinin etkisiyle faaliyet karı geçen 
yıla göre % 47 oranında azalarak 959 bin TL olmuştur. 
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Tablo 19: Satış sonuçları 

Satış sonuçları 
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Programa göre fark 1.434 (83) 1.517 4.153 1.278 5.431 (3.914) (72,1) 

Geçen dön satış sonuçları 8.856 293 8.563 4.746 16.773 21.519 (12.956) (60) 

2016 yılında Holding satış faaliyetleri sonucunda geçen yıla göre % 42 oranında 
artış ile 18,4 milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Faaliyet zararının oluşmasında en önemli etken Holding’in 2016 yılsonu 
itibarıyla, Taşucu işletmesinde bulunan limanın işletilmesi faaliyetleri neticesinde, 
2.040 bin TL işletme faaliyet karı meydana gelmişken, 2016 yılında net satışların % 53 
oranında azalarak 959 bin TL’ye düşmesi etkili olmuştur. 

Holdingin herhangi bir üretim faaliyeti olmamasında rağmen Sümerhalı AŞ’den 
devralınan hali ve kilim stoklarının satışına 2016 yılında da devam edilmiş ve geçen 
yıla göre miktar olarak miktar olarak % 5 oranında azalış ile 5.530 M2 halı satışı 
gerçekleştirilmesine rağmen yıl sonu itibariyle dağıtılan dönem giderlerinin etkisi ile 
4,5 milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Holdingin bir diğer işletmecilik faaliyeti de SEKA’dan devralınan Taşucu liman 
işletmeciliğinden de geçen yıla göre % 5,5 oranında artış ile 8,2 milyon TL net satış 
hasılatı elde edilmesine karşılık, satışların maliyetinin de geçen yıla göre %37,7 
oranında, Holding Genel Müdürlük yönetim giderlerinden pay verilmemesine rağmen 
faaliyet giderlerinin de % 6,2 oranında, artış göstermesinin etkisiyle faaliyet karı geçen 
yıla göre % 47 oranında azalarak 959 bin TL olmuştur. 

 

 
 

Ayrıca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u 
ile; 31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilen 
tta Gayrimenkul AŞ’nin stoklarında bulunan ve daha önceki yıllarda satılmış ve parası 
alınarak ilgili firmaya teslim edilmiş ve mevzuat gereği ihraç işlemleri tamamlanarak 
2016 yılı içinde faturası kesilmiş olan 2.190 ton yaprak tütün satışlarından da 14.9 
milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Yaprak tütün satışlarından genellikle tütün kalitesine bağlı olarak zara 
oluşmakla birlikte burada oluşan 14,9 milyon zararın en önemli kısmını, Holding 
Genel Müdürlük yönetim giderlerinden 13,1 milyon TL pay verilmesinin etkili olduğu 
görülmektedir. 

Esasen özelleştirme programında olması nedeniyle herhangi bir üretim faaliyeti 
kalmayan Holdingin esas faaliyeti özelleştirme işlemleri tamamlanarak Holding ile 
birleştirilen kuruluşların stoklarındaki ürünlerin tasfiyesi niteliğinde olduğundan satış 
sonuçlarının zararlı olması kaçınılmaz görünmektedir. 

Holding’in 2016 yılı faaliyet sonuçlarını belirleyen göstergeler, program ve 
geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 20: Satış sonuçları göstergesi 
    2015 2016 

  Göstergeler 
  

Gerçekleşen 
Program 

Gerçekleşen 
  

İlk 
durum 

Son 
durum 

    % % % % 

 1-Maliyet giderleri göstergesi: 
 

        
    Satışların maliyeti x 100  

= 55,4 61,6 69,3 90,9            Net satışlar 
 2-Faaliyet giderleri göstergesi: 

 
       

    Faaliyet giderleri x 100 
= 195,9 226,2 295,7 189,7            Net satışlar 

 3-Satış göstergesi : 
 

       

    Satış maliyeti toplamı x 100 
= 251,3 287,8 365,0 280,6            Net satışlar 

 4-Faaliyet sonucu göstergesi: 
 

       
   Faaliyet  karı veya zararı x 100 

= 151,3 187,8 265,0 180,6            Net satışlar 

Holding’ce 2016 yılında gerçekleştirilen her 100 TL’lik satış hasılatı 
karşılığında 180,6 TL faaliyet zararı oluşmuştur.  

Ticari veya sınaî işletmelerin performanslarının değerlendirilmesinde, işletme 
faaliyet sonuç göstergeleri önemli bir araçtır. Holding’in Taşucu İşletmesindeki liman 
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hizmetleri satışları dışındaki satışları Sümerhalı AŞ’den devralınan halı ve kilim 
stokları ile tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan ve daha önceki yıllarda satış işlemleri 
yapılmış ancak ihraç işlemi 2016 yılında gerçekleştirilerek fatura düzenlenen yaprak 
tütün stoklarının tasfiyesi niteliğinde olduğundan, göstergeler, Holding’in gerçek 
durumunu yansıtmaktan uzak bulunmaktadır. Dolayısıyla, işletme faaliyeti sonuç 
göstergelerinden yararlanarak, Holding’in işletme faaliyet sonuçlarını sağlıklı bir 
şekilde değerlendirmek imkânı bulunmamaktadır. 

Esasen Holding’in tüm üretim birimlerinin özelleştirilmesinden sonra, üretim 
birimleri özelleştirilmiş kuruluşların tasfiye edilmesi amacıyla birleşilen kuruluş olarak 
görevlendirilmesi dışında önemli bir fonksiyonu kalmadığından, yıl içinde 
gerçekleştirilen özelleştirme çalışmaları çerçevesinde rasyoların da yıllar itibariyle 
düşüş veya artış göstermesinin bir önemi bulunmamaktadır. 

a)Bünye içi faktörler:  
-Verimlilik: 
Holding’in herhangi bir üretim faaliyeti bulunmadığından verimlilik incelemesi 

yapılamamıştır. 
-Maliyetler: 
Holding’in tüm üretim birimlerinin özelleştirilmesinden sonra, üretim birimleri 

özelleştirilmiş kuruluşların tasfiye edilmesi amacıyla birleştirilen kuruluş olarak 
görevlendirilmesi dışında bir fonksiyonu olmadığından, maliyet analizi yapılmamıştır. 

-Stoklar: 
28.07.2009 tarihinde Sümer Halı AŞ’den devir alınan 62.789 m2halı stokundan 

aradan geçen zaman içinde yapılan satışlar sonucu 2016 yılına devreden 3,2 milyon 
TL değerinde 18.530 m2 halı stoklarından yıl içinde 979,9 bin TL tutarında 5.484 m2 

halının satışı yapılmış, stoklarda bulunan diğer halı ve kilimler ise Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile Başbakanlık Diyanet 
Başkanlığı’na 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden bilabedel devredilmesine 
karar verildiğinden tamamının muhasebe kayıtlarından çıkışı yapılmıştır. 

Ancak bu defa yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 
sayılı Olur’u ile; Çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile 
Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilen tta Gayrimenkul 
AŞ’nin kayıtlarında devralınan ve daha önceki yıllarda satışı ve parası alınmış 
olmasına ve ilgili firmaya teslim edilmiş olmasına rağmen mevzuat gereği ihraç işlemi 
tamamlanmamış yaprak tütünlerden başka satılacak ürünü bulunmamaktadır. 

a) Bünye dışı faktörler: 
-Kuruluşun piyasa payı: 
Holding’in özelleştirme çalışmaları nedeniyle, herhangi bir üretim birimi ve bu 

anlamda piyasa payı kalmamıştır.  
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anlamda piyasa payı kalmamıştır.  
 
 

 

 
 

2- Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayrisafi yurt içi hâsılaya katkı: 
Holding’in 2015 yılı faaliyetleri sonucunda üretici fiyatlarıyla gayri safi yurt içi 

hâsılaya (GSYH) 70,8 milyon TL, alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hâsılaya 64,4 
milyon TL ve gayri safi milli hâsılaya (GSMH) da 63,4 milyon TL negatif katkısı 
olmuştur.  

Holding’in milli ekonomiye katkısının ayrıntısı, Ek:10 sayılı çizelgede 
gösterilmiştir.  

b) Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi: 
Holding’in SEKA’dan devralınan yurt dışı iştiraki olan Pakistan’daki Security 

Papers Ltd.’den, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 1 milyon TL temettü geliri 2016 
yılı kayıtlarına alınmış olup, Holding’in 2016 yılına ilişkin dış ödemeler dengesi 
çizelgesi (Ek:11) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 

c) Hazine ile ilişkiler: 
Holding’in tüm üretim birimleri özelleştirilmiş olup, halen stoklardaki halı ve 

kilim satışları, yaprak tütün satışları, kira ve liman hizmet gelirleri ile maden 
sahalarının redevans gelirleri dışında herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Holding’in 
cari giderleri, esas itibariyle Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca sermaye artışları ve 
ödenmemiş sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle karşılanmaktadır.  

2016 yılında 6,4 milyon TL’si yükümlü, 3,42 milyon TL’si de aracı olduğu 
vergiler olmak üzere 10,3 milyon TL vergi tahakkuku yapılmış ve 2015 yılından 
devreden vergilerle birlikte 10,2 milyon TL ödeme yapılarak 2017 yılına 375 bin TL 
vergi bakiyesi devretmiştir. 

I-Bağlı şirketler ve iştirakler: 
1-Bağlı şirketler: 
Yapılan özelleştirilmeler nedeniyle, 2005 yılından itibaren Holding’in bağlı 

şirketi kalmamıştır. Eski bağlı şirketlerden Manisa Pamuklu Mensucat AŞ ile ilgili 
bazı davalara Holding tarafından müdahil olunması ve yasal sürecin izlenmesi 
açısından konu, aşağıda özetlenmiştir.  

Manisa Pamuklu Mensucat AŞ’nin sermayesinde bulunan Holding’e ait %99.99 
oranındaki kamu hissesi 13.06.2005 tarih,  2005/67 sayılı ÖYK Kararıyla 3,7 milyon 
ABD Doları bedelle Manisa Ortak Girişim Sağlık Eğitim Tur. İnş. Oto. San. ve Tic. 
AŞ’ye satışı suretiyle özelleştirilmiştir. Adı geçen 2005/67 sayılı ÖYK Kararının 
yürütmesinin durdurulmasına ilişkin olarak bir şahıs tarafından Danıştay 13. 
Dairesi’nde açılan davaya ret cevabı verilmiş, ancak davacı tarafından bu karara karşı 
yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 04.05.2006 tarihinde bahse 
konu ÖYK Kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütmeyi durdurma kararının 
uygulanması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hisseleri satın alan şirkete 
21.07.2006 tarihinde yazı yazılarak hisselerin Holding’e 60 gün içerisinde 
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devredilmesi istenmiş, ayrıca Manisa Tapu Sicil Müdürlüğüne yazılan yazı ile hisse ve 
tapuların 3 üncü şahıslara devri engellenmiştir. 

Ancak, davacının davadan feragat etmesi üzerine, Danıştay 13 üncü Dairesi 
25.09.2006 tarih ve 2006/3559 sayılı kararıyla “feragat nedeniyle karar verilmesine yer 
olmadığına” karar vermiş, karar tapuya sunulduğunda, Holding’in bilgisi dışında 
tapunun 3 üncü şahıslara devredildiği anlaşılmıştır. 

Bu gelişmelerin yanı sıra; adı geçen kamu hisselerinin değerinin çok altında 
satılması ve bu nedenle kamu zararına sebebiyet verilmesi yönündeki iddialar üzerine; 
Başbakanlık Makamının 12.12.2006 tarihli Olur’una istinaden Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme neticesinde 13.06.2005 tarih ve 2005/67 sayılı 
ÖYK Kararının iptaline, davacının feragat etmesi nedeniyle uygulanamayan Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulunun 04.05.2006 tarihli kararında belirtilen hukuki 
gerekçeler dikkate alınarak, hisselerin doğrudan geri alınması yönünde hukuki 
işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Bunu müteakip ÖYK’nın 01.05.2007 tarih 
ve 2007/27 sayılı kararı ile Holding’in Manisa Pamuklu Mensucat AŞ’de bulunan 
%99,99 oranındaki kamu hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin 2005/67 sayılı ÖYK 
Kararı iptal edilmiştir. Bunun üzerine, Manisa Ortak Girişim AŞ tarafından ÖYK’nın 
2007/27 sayılı Kararının iptali talebiyle Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
aleyhine açılan davada, Danıştay 13. Dairesinin 23.01.2009 tarih, 2007/10127 E. 
2009/944 K. sayılı kararında “… Sümer Holding AŞ’ye ait Manisa Pamuklu Mensucat 
AŞ deki % 99.99 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 13.06.2005 tarih ve 2005/67 sayılı kararının iptaline, söz konusu 
kamu hisselerinin geri alınması için gerekli işlemlerin idare tarafından yerine 
getirilmesine ilişkin 01.05.2007 tarih ve 2007/27 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararında hukuka ve kamu yararına aykırılık görülmemiştir ” gerekçesiyle dava 
reddedilmiştir. Raporun yazıldığı tarih itibarıyla (Haziran 2016), kararla ilgili olarak 
İdari Dava Dairelerinin 2009/1409 esasıyla temyiz incelemesi devam etmektedir.  

ÖYK’nın 01.05.2007 tarih ve 2007/27 sayılı satışın iptaline dair kararı 
gereğince ÖİB tarafından tapu ve hisselerin geri alınmasını teminen, Manisa ve 
Ankara mahkemelerinde davalar açılmış olup, Holding bu davaları müdahil olarak 
takip etmektedir. Açılan bu davalardan; 

- Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesinde görülen 2007/240 esasında görülen 
“hisse satış sözleşmesinin feshi ile hisselerin Sümer Holding AŞ’ne iadesi” talepli 
dava mahkemenin 24.01.2008 gün, 2008/9 K. sayılı kararıyla “ davanın 1 yıllık dava 
zaman aşımı süresi geçirilmiş olması” ve “ ÖİB’nın kamu hisselerinin özelleştirilmesi 
amacı ile kurulmuş bir kamu kurumu olduğu, olayda davacı idarenin 
tecrübesizliğinden, müzayaka halinden ve hiffetinden bahsedilemeyeceği, bu nedenle 
gabinin sübjektif unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği” gerekçelerine 
dayanılarak reddedilmiş, Yargıtay’ın temyiz incelemesinde kararın bozulması üzerine, 
mahkeme tarafından yeniden yargılama yapılmış ve Mahkemenin 10.09.2009 tarih, 
2009/483 K. sayılı kararıyla bu kez davanın zamanaşımı nedeniyle usul yönünden 
reddine karar verilmiş, Yargıtay’ın temyiz incelemesinde “Danıştay 13. Hukuk 
Dairesi’nde açılan iptal davasının ve tapu iptal ve tescil talebiyle Manisa 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın bekletici sorun yapılarak hasıl olacak sonuca 
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göre uygun bir karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı bulunarak” mahkeme kararı bozulmuştur. . Bozmaya uyularak 
mahkemenin 2011/423 esasında görülen dava, yeni mahkemelerin kurulması ve bazı 
mahkemelerin kapatılması nedeniyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2014/682 esasında devam eden davada Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2010/242 E. sayılı dosyasının kesinleşme sonucunun beklenilmesine karar verilmiştir. 

- Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2007/200 esasında görülen “tapu 
iptali ve tescil” talepli davada ise, mahkemenin 19.06.2009 tarih, 2009/193 sayılı 
kararıyla “davanın reddine” karar verilmiş olup, dosyanın Yargıtay temyiz 
incelemesinde “konuya ilişkin ÖYK kararının iptaline ilişkin olarak açılan davanın 
kesinleşmesinin bekletici sorun yapılması gerekirken davanın reddine karar verilmesi 
yerinde bulunmayarak” mahkeme kararı bozulmuştur. Aynı mahkemenin 2010/242 
esasında görülen davada, Manisa 1. Asliye  Hukuk Mahkemesinin 2010/242 Esas ve  
2015/979 K. sayılı kararı ile davalı Redevco (Multi Manisa AŞ.) şirketinin taşınmazı 
alırken kötü niyetli olduğunun kanıtlanamadığı, yapılan tespitlerde taşınmazın gerçek 
değerinden satın alındığı gerekçesiyle “sübuta ermeyen davanın reddine, tedbirlerin 
karar kesinleşinceye kadar devamına” karar verilmiştir. Mezkûr karar Yargıtay temyiz 
incelemesindedir. 

- Söz konusu gayrimenkuller üzerine konulan şerhi; izin ve görüşler alınmadan, 
rıza dışı kaldıran Manisa Tapu Sicil Müdürü hakkında görevi ihmal suçundan Manisa 
2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2009/48 esasında açılan davaya, Holding tarafından 
müdahil olunmuştur. Manisa 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kapatılması üzerine Manisa 
5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Mahkemenin 2014/380 Esas 2015/766 
K. sayılı kararı ile sanığın görevi kötüye kullanma suçunu işlediğinin sabit olması 
nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

Denetim tarihi itibariyle ( Temmuz 2017) Holding’in müdahil olarak takip ettiği 
davaların hala Yargıtay’ın temyiz incelemesinde olduğu görülmektedir. 

2- İştirakler:  
31.12.2016 tarihi itibariyle Holding iştiraklerinin esas ve ödenmiş sermayeleri 

ile Holding tarafından taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarları, aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 21: İştirakler 

İştirakler 

İştirakin Kuruluşça 2016 yılında Toplam kamu payı 

Esas Ödenen Taahhüt 
Ödenen Taahhüt 

edilen Ödenen 
sermayesi sermayesi edilen 
 Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % Bin TL Bin TL % 

1. Denetim İçi :                   
 - Kalkınma Bankası 500.000 500.000 0,3 0,0 0,3 100,0 0,3 0,3 100 
 - Kıbrıs Türk Tütün End. Ltd. İti 3.174 3.174 1.619 51,0 1.619 100 1.619 1.619 100 

Toplam (1) 503.174 503.174 1619,3 51,0 1619,3 100 1619 1619 100 
2.Denetim Dışı :                   
A) Holdinge Ait Olanlar:                   
 - Gübretaş 334.000 334.000 478 0,1 478 100 119 119 100 
   Enflsyon düzeltmesi     358   358 

 
358  358    

 - Security Papers  13.677 13.677 1.368 10,0 1.368 100 518 518 100 
   Enflsyon düzeltmesi     363   363 

 
363  363    

 - Tas.H.Güney Sanayi 26.396 26.396 64 0,2 64 100 64 64 100 
 - Tas.H.Süti Sümer Tekstil 8 8 3 37,5 3 100 3,0 3 100 
- Tas.H.Yifaş Yeşilyurt Tekstil 6 6 0,2 3,3 0,2 100 0,2  0,2 100 
- Tas.H.Şıhsan Halı İplik 0.02 0,02       

 
0,1  0,1  100 

Toplam (A) 374.087 374.087 2.634 0,7 2.634 100 1.425 1.425 100 
B. ÖİB’dan Devredilenler                   
 -Tümaş Türk Mühendislik  5.000 2.000 2.450 49,0 2.450 100 2.450 1.396 57,0 
   Enflsyon düzeltmesi     74   74  74  74    
 -Mannesman Boru Sanayi  141.750 141.750 1.916 1,4 1.916 100 383 383 100 
 -Tas. H. Türk Suudi Yat.Hold.. 5.800 5.800 870 15,0 870 100 870 870 100 
 -Tas.H.Metaş İzmir Metalürji  705 705 20 2,8 20 100 20 20 100 
 -Yerteks Tekstil Sanayi 25 25 2,5 10,0 2,5 100 2,5 2,5 100 
 -Beydağı Kireç Sanayi 450 450 55 12,2 55 100 54 54 100 
 -Azer Tekel Sigara ve İçki 
Üre.Paz. Müşterek Müesssesi 1.807 630 904 50,0 555 61,4 61,4 904 555 

Toplam (B) 155.537 151.360 6.292 4,0 5.943 94,5 4.750 3.355 72,1 
Toplam (2) 529.624 525.447 8.926 1,7 8.577 96,1 6.183 4.780 76,5 

     Genel Toplam  1.032.798 1.028.621 10.545 1,0 10.196 96,7 7.802 6.399 82,7 

Holding’in 2016 yıl sonu itibariyle 13 iştiraki bulunmakta iken Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı Olur’u ile; 31.08.0216 tarihi 
itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Holding 
ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’den 
3.091 bin TL sermaye taahhüdünde bulunulmuş ve 2.743 bin TL tutarındaki kısmı 
ödenmiş 2’si de yurt dışı olan iştirak devralınmış ve 2016 yıl sonu itibariyle sermaye 
ile birlikte iştirak sayısı 15’e yükselmiştir. 

Holdingin iştiraklerdeki sermaye payları %0,1 ile %49 oranlarında değişmekte 
olup, toplam 9.750 bin TL tutarındaki sermaye taahhüdünün, 9.401 bin TL’si ödenmiş 
durumdadır. Söz konusu iştirak hisseleri, 01.01.2005 tarihinden önce edinildiğinden, 
2004 yılındaki ödenmiş sermaye tutarlarının ilgili şirketler tarafından enflasyon 
düzeltme işlemine tabi tutulması neticesinde ortaya çıkan öz sermaye endekslemesinin 
etkisi ile çizelgede ödenen sermaye tutarı 10.545 bin TL, ödenen sermaye tutarı da 
10.196 bin TL olarak görülmektedir.  
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Bunlardan T. Kalkınma Bankası AŞ için ayrı denetim raporları 
düzenlendiğinden açıklamaya yer verilmemiştir.  

Holding’in, iştiraklerinden Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi 
Gübretaş, Security Papers, Tümaş ve Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret AŞ 
faal, diğerleri ise tasfiye halindedir. 

Yine iştiraklerden T. Kalkınma Bankası, Gübretaş, Security Papers Ltd, Güney 
Sanayi, SUTİ Sümer Tekstil, Yifaş ve Şıhsan Holding’in doğrudan iştirakleri olup, 
TÜMAŞ, Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Suudi Yatırım, 
Metaş, Yerteks, Beytaş ve Azer Tekel Sigara ve İçki Üretim Pazarlama Müşterek 
Müesssesi de ÖİB’den intikal etmiştir.  

İştirakler; tasfiye halindekiler, faal ve faal olmayanlar şeklinde üç grup halinde 
aşağıda özetlenmiştir.  

-Faal durumda olan iştirakler: 
Holding’in faaliyeti devam eden, yıllık genel kurulları bulunan iştirakleri 

hakkında aşağıda özet bilgi verilmiştir.  
-Gübre Fabrikaları TAŞ: 
Holding’in % 0,14 oranında sermayesi bulunan iştirakinin, 2016 yılı faaliyetleri 

ile ilgili Genel Kurul Toplantısı 11.05.2017 tarihinde yapılmış, Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış mali tablolara göre 2016 faaliyetlerinden 
yasal kayıtlara göre vergi sonrası 218,4 milyon TL tutarındaki net dönem karı elde 
edilmesine rağmen SPK mevzuatına göre vergi sonrası 68,7 milyon TL dönem zararı 
oluşmasından dolayı yasal karın dağıtılmayarak 10,9 milyon TL’sinin kanuni tedek 
akçe, 207,5 milyon TL’sinin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar 
verilmiştir. 

-Security Papers Limited: 
Pakistan İran ve Türkiye ortaklığında bir kısmı da halka açık olarak kurulmuş 

olan ve merkezi Pakistan’da olan Şirketin nominal sermayesi 13.677.187,60 TL.’dir. 
Sermayenin, %40,03’ı Pakistan Security Printg Corporation Limited şirketi, %10’u 
İran Hükümeti, %10’u Türk Hükümeti (Sümer Holding AŞ.’nin 1.367.718,76 TL. 
ödenmiş payı ) ve %39,97 ise diğer şahısların iştiraki bulunmaktadır. Şirketteki %10 
oranındaki hisse SEKA’dan intikal etmiştir.  

Şirkette, Holding hisselerini temsilen 1 adet yönetim kurulu üyesi 
bulunmaktadır. 

Şirkette % 40 oranında hissesi olan Security Printing Corporation Şirketinden 
alınan11.12.2014 tarihli yazıda Holdingin sahip olduğu % 10 oranındaki hisseyi satın 
almak istediği belirtilmiş olup, Holding’in 19.12.2014 tarih ve 4785 sayılı yazısı ile 
ÖİB’nin görüşü istenmiştir. 

ÖİB’nin 23.01.2015 tarih, 456 sayılı yazısı ile şirket ana sözleşmesi, ortaklık 
yapısı ve halka açık olup olmadığının Yeminli Tercüme bürosuna Türkçeye çevirisinin 
yaptırılarak gönderilmesi istenmiştir. 
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Holding’ce ÖİB’nin istemiş olduğu bilgi ve belgelerin Yeminli Tercüme 
Bürosu aracılığıyla çevirisi yaptırılarak 16.02.2015 tarih ve 532 sayılı yazı ile ÖİB’ye 
gönderilmiş olup, denetim tarihi itibariyle (Nisan 2016) ÖİB’den henüz bir cevap 
alınamadığı görülmüştür. 

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul toplantısı, henüz yapılmamıştır.  
TÜMAŞ Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ: 
Sermayesinin % 49’u Holding’e ait olan Şirkette bir ÖİB personeli, iki üye de 

diğer kamu kuruluşlarından olmak üzere Yönetim Kurulunda üç üye ile temsil 
edilmektedir.  

2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 30.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında 5 milyon TL olan şirket sermayesinin dağıtılabilir dönem karı ve 
olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 5,8 milyon TL’ye yükseltilmesine ve 2,7 
milyon TL tutarındaki 2016 yılı kârından 2 milyon TL’sinin ortaklara sermaye payları 
oranında 30 Haziran 2017 tarihine kadar dağıtılmasına karar verilmiştir. 

2016 yılı karından Holdinge 980 bin TL temettü isabet etmiştir. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Holding’in %49 oranındaki hissesinin 

özelleştirilmesi için 2003-2010 yılları arasında muhtelif tarihlerde 6 kez ihale 
yapılmış, ancak satışı gerçekleştirilememiştir.  

-Borusan Mannesman Boru Sanayi ve Ticaret AŞ: 
Holdingin % 1,4 oranında 1,9 milyon TL iştiraki olan Şirketin 2016 yılı 

hesaplarının görüşüldüğü genel kurul toplantısı 23.03.2017 tarihinde yapılmış olup, 
yasal kayıtlara göre vergi sonrası 84,3 milyon TL tutarındaki net dönem karından 
ortaklara sermaye payları oranında 31.05.2017 yılına kadar dağıtılmasına karar 
verilmiştir.  

Holding payının satışı için 2000-2004 yılları arasında muhtelif tarihlerde 6 kez 
ihale yapıldığı ancak, teklif gelmediğinden veya düşük teklif geldiğinden, satışın 
gerçekleşmediği görülmüştür. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Holdingin hisselerinin satışı için ihale 
hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğu 2017 yılı içirişinde satışın 
gerçekleştirileceği konusunda bilgi alındığı öğrenilmiştir. 

-Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limitet Şirketi: 
Şirket, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası 14.05.1975 tarihinde, Tekel 

tarafından tespit edilecek harmanlarla sigara yapılması ve bu sigaraların gerek 
Kıbrıs’ta gerekse dışarıda satılması amacıyla, Lefkoşa’da Kuruluşun % 51, KKTC 
Türk Cemaat Meclisi İnkişaf Sandığının % 46,5, KKTC Eti Teşebbüslerinin % 2,5 
oranında iştirakleri ile kurulmuştur. 

Şirket Yönetim Kurulunda,  özelleştirme İdaresi Başkanlığı personeli Yönetim 
Kurulu Başkanı ve bir üye ile diğer kamu kuruluşunda görevli bir olmak üzere üç üye,  
Denetim Kurulunda ise yine diğer kamu kuruluşunda görevli bir denetçi ile temsil 
edilmektedir. 
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2009 yılı sonuna kadar Luxe harman, Most, Tekel/2000, Best, Tekel/2001, 
Samsun 216, Kariyer ve Fors marka sigaralar üreten Şirket, BAT Firması ile yaptığı 
“Marka Kullanım Hakkı” sözleşmesi gereğince 2010 yılından itibaren Tekel 2000, 
Tekel 2001 ve Samsun 216 sigarası olmak üzere üç marka olarak üretimine devam 
etmektedir.  

Ancak; KKTC Bakanlar Kurulunca ülke içinde tüketilen sigaralara uygulanan 
Fiyat İstikrarı Fonu’na ilişkin düzenlemelerin ithal sigaralar lehine gelişmesi ve 
uygulanan şirket politikalarındaki yetersizlikler nedeniyle Şirketin Pazar payı 2005 
yılında 365 ton satış ile %33 iken 2006 yılından itibaren hızla düşmeye başlamış ve % 
11’seviyelerine kadar inmiştir. 

Kuruluşun sigara üretim faaliyetinin sona ermesinden sonra Şirket ile 
ilişkilerinin yok denecek bir duruma geldiği, aradan geçen süreye rağmen özelleşme 
sürecinde bir gelişmenin olmadığı da dikkate alınarak, özelleştirme çalışmalarının 
hızlandırılması gereği önceki yıllara ait denetim raporlarında vurgulanmış, bu 
değerlendirmelere karşı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca önceki yıllara ait denetim 
raporlarına verilen cevapta ise özetle; 

Şirkete itibar katacak daha büyük markalı alternatif ürün çalışmalarına 
başlanıldığı, yurt dışı bazı firmalarla temasta okunulduğu, piyasa araştırması yapılmak 
suretiyle Most Virginia sarma tütün imalatına başlanıldığı, 2014 yılında Marlboro ve 
Parliament sigarası ayarında tütün tedarik ederek, patenti Şirkete ait olan Lüxs Harman 
ve Most sigarası üretimi yapılarak Şirketin markalaşmasının planlandığı, Fabrikada ise 
teknik anlamda bazı düzenleme ve iyileştirmeler yapıldığı, bu kapsamda Şirketin her 
yönden güçlendirilip prestij kazandırılarak özelleştirmeye hazır hale getirileceği 
belirtilmiştir. 

Bu gelişme karşısında, Şirketin Özelleştirme sürecinin uzadığı da dikkate 
alınarak belirtilen planlamaların bir an önce hayata geçirilmesinde fayda 
görülmektedir.  

-Tasfiye halinde olan iştirakler: 
 Yılsonu itibarıyla, Holding’in 7 iştiraki tasfiye halinde olup, açıklamalara 

aşağıda yer verilmiştir. 
- Güney Sanayi ve Ticaret İşletmeleri AŞ: 
Holding’in % 0,2 oranında iştirakinin bulunduğu Şirket’in, Adana 1. Asliye 

Ticaret Mahkemesince 01.04.2009 tarihinde iflasına karar verilmiş, 15.05.2009 
tarihinde ilk alacaklılar toplantısı yapılmış, iflas idaresi tasfiye işlemlerini yürütmeye 
başlamıştır.  Holding alacağı icra masasına bildirilerek, 28.05.2012 tarih ve 2183 sayılı 
yazı ile Adana 1. İcra ve İflas Müdürlüğüne yazılan yazı ile Holding’in sahip olduğu 
63 bin TL nominal değerli %0,2 oranındaki kamu hissesinin tasfiye sonrasında 
hesaplarına yatırılması talebinde bulunulmuştur. 

İcra İflas Müdürlüğünün 05.06.2012 tarih ve 2009/1 sayılı yazısı ile; Yargıtay 
19. Hukuk Dairesi Başkanlığının 05.05.2010 tarih ve 2010/469 esas, 2010/5510 karar 
sayılı ilamı ile iflas kararının bozulduğu, bunun üzerine yeniden yapılan yargılama 
neticesinde, yine Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/6 esas sayılı 
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dosyasından, 08.06.2011 tarihi itibariyle müflisler hakkında iflas kararı verildiği, 
müflislere ait fabrikaların ipotek alacaklıları olan bankalar tarafından alacağa 
mahsuben satışa çıkarıldığı, satılan fabrikaların satış bedelleri ipotek alacaklılarına 
yetmediğinden, iflas masasında herhangi bir satış bedelinin kalmadığı ifade edilmiştir. 
İflas işlemleri ile ilgili sürecin devam etmekte olduğu görülmektedir.  

Holding’ce 02.12.2014 tarih ve 4521 sayılı yazısı ile tekrar Adana 1. İcra ve 
İflas Müdürlüğünden durum sorulmuş ve Müdürlüğün 08.12.2014 tarihli yazısında 
%0,24 oranında ve 63.587,78 TL değerindeki hisselerin bedelini alabilmek için 
öncelikle Müflis şirketin iflas masasında kayıtlı tüm alacaklarının ödenmesi ve iflas 
masasında para kalması halinde hisse oranında ödeme yapılması gerektiği bilgisi 
verilmiştir. 

- Sümer Tekstil İşletmeleri AŞ (SÜTİ AŞ): 
Hisselerinin % 40’ı Holding’e, % 60’ı da Sümer Holding Personel Vakfına ait 

olan Sümer Tekstil İşletmeleri AŞ’nin (SÜTİ AŞ) 29.06.2001 tarihinde yapılan Genel 
Kurul Toplantısında tasfiye kararı alınmış, Ankara 4. Ticaret Mahkemesi tarafından 
14.07.2004 tarihinde Şirketin iflasına karar verilmiştir. İflas kararında 1.500 bin TL 
borçlu olduğu tespit edilen Şirketin tasfiyesi, Ankara 21. İcra Müdürlüğünde 2004/11 
esas sayısı takip edilen dosyanın 05.12.2012 tarihinde yapılan incelenmesinde 
dosyanın kapanması konusunda karar alındığı, alacağını tahsil edemeyen alacaklılara 
İflas Müdürlüğünce aciz vesikası hazırlanarak, tebliğ edilmesinin beklendiği 
görülmüştür.  

-Yifaş Yeşilyurt Tekstil Sanayi AŞ: 
Yeşilyurt Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada Mahkemenin 2007/277 

E., 2009/230 K. sayılı kararında; "Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından açılan 
dava sonucu Malatya Asliye 1. Hukuk Mahkemesince Şirketin iflasına karar verildiği, 
iflas işlemlerinin Malatya 2. İcra Müdürlüğünde yürütülmekte olduğu gerekçesiyle 
davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmiş 
olup, anılan karar temyiz   incelenmesindedir.  

Şirketin, Malatya Ticaret Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunun 7. 
maddesi gereğince tasfiyesiz olarak resen ticaret sicilinden silinmesi üzerine Şirketin 
ihyası için Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/173 esas sayılı dosyası ile 
açılan dava da 2016/1363 sayılı kararı ile şirketin ihyasına karar verilmiştir. 

Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2016/928 esası ile açılan davanın 
devam ettiği görülmüştür. 

-Şıhsan Şıhbarak Halı AŞ: 
Şirketin tasfiyesi için Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava 

devam etmektedir. 05.10.2011 tarihinde yapılan duruşmada, şirketin feshi ile 
tasfiyesine ve bir mali müşavirin tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.  

Şirketin, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunun 7. 
maddesi gereğince tasfiyesiz olarak resen ticaret sicilinden silinmesi üzerine Şirketin 
ihyası için Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. İhyadan sonra 
tasfiye işlemlerine devam edilecektir. 
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7. maddesi uyarınca Kayseri Ticaret 
Müdürlüğü tarafından Şıhsan Şıhbarak Halı İpl. San. AŞ. kaydının Ticaret Sicilinden 
resen silindiğinin tescili üzerine, Şirketin ihyası için Kayseri Asliye Ticaret 
Mahkemesinde açılan dava açılmıştır.  

İhyadan sonra tasfiye işlemlerine devam edilmesi beklenmektedir. 
-Türk Suudi Yatırım Holding AŞ:  
Holding’in  % 15 oranında iştirakte bulunduğu Şirketin 25.03.2008 tarihli 

olağan genel kurulunda tasfiyesine karar verilmiş, karar 12.05.2008 tarih ve 7060 
sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Tasfiye Kurulunda Holdingi 
temsilen 1 üye bulunduğu Tasfiye kurulunun satışa ilişkin işlemleri sonucunda 
Şirketin Antalya Belek’te bulunan 17 dönüm arazisi üzerindeki taşınmaz ve dükkânlar 
4,7 milyon ABD Doları ve İstanbul’da bulunan 2 villa toplam 3,3 milyon ABD Doları 
bedelle, ayrıca Yalova Armutlu’da bulunan 2 arsanın da 220 bin TL bedelle satışını 
2016 yılında yaparak tasfiye sürecini tamamlanmıştır.  

Tasfiye üyeleri ile yapılan görüşmede Suudi yetkililerle irtibat halinde 
olduklarını onların belirleyeceği bir tarihte tasfiye sürecinin tamamlanmasının 
beklendiği bildirilmiştir. 

Holding’in  % 15 oranında iştirakte bulunduğu Türk Suudi Yatırım Holding 
AŞ’nin Tasfiye Kurulu üyesi Suudi yetkilileri ile bir an önce irtibat sağlanarak 
tasfiyenin tamamlanması gereğine işaret olunur. 

Şirkette Holding hisselerini temsilen tasfiye kurulunda bir personel 
bulunmaktadır. 

 Holdingin hissesi oranında gelir sağlaması beklenmektedir. 
-Metaş İzmir Metalürji Fabrikası TAŞ: 
Şirketin nominal sermayesi 705 bin TL olup, Holding’in %2,86 oranında, 

20,1 bin TL. ödenmiş payı bulunmaktadır.  
ÖYK’nın 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile özelleştirilmek üzere 

Holding’e devredilen Fabrikanın ortaklarının temettü hariç, ortaklık hakları ile 
yönetim ve denetimi TMSF Kurulunun 13.02.2004 tarih ve 13 sayılı kararı ile Fona 
devredilmiştir. 

Holding tarafından TMSF’ye gönderilen 07.01.2010 tarih ve 11/105 sayılı 
yazıdan bir sonuç alınamamakla birlikte, TMSF’ye gönderilen 04.01.2017 tarih,02-
92 sayılı yazı ile “Fabrikanın tasfiyesinden sonra tasfiye bakiyesinden Holding 
hissesine isabet eden bir meblağ var ise belirtilen hesaba aktarılması ve tasfiyeye konu 
herhangi bir gelişme varsa Holding’e bilgi verilmesi” tekrar talep edilmiştir. 

Tasfiye komisyonunun, 15.03.2017 tarihli yazılarında özetle, “mevcut durum 
itibariyle şirket varlıklarının 3. sıra alacaklısı kamu kurumlarının alacaklarının 
ödenmesine dahi yetmediğinden 4. sıra alacaklılara ve hissedarlara ödeme 
yapılamayacağı belirtilmiştir.  Şirketin pay cetveli çalışmalarının devam etmekte 
olduğunu, tasfiye masasından Holdingin alacağı da dahil olmak üzere şirketin pay 
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cetveli ve bu pay cetveline göre yapılacak dağıtım neticesinde alacağını alamamış olan 
alacaklılara aciz vesikalarının verileceği belirtilmiştir. 

-Faal olmayan iştirakler:  
-Beytaş Beydağı Kireç Sanayi ve Ticaret AŞ: 
Şirketin nominal sermayesi 450 bin TL olup, Holding’in Şirkette % 12,12 

oranında, 54,5 bin TL. ödenmiş payı bulunmaktadır.   
ÖYK’nın 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile ÖİB’ye ait hisseleri 

özelleştirilmek üzere, nominal bedel üzerinden Holding’e devredilen Şirketin, son 
olarak 29.03.2003 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı, Şirketten 
gönderilen 25.12.2008 tarihli yazıda özetle “29.11.2007 tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısında görüşülmeyen 2004, 2005, 2006, 2007 yılı hesaplarının 
görüşülmesi ve Şirketin tasfiyesinin karara bağlanması yönünde alınan karar 
çerçevesinde 11.02.2008 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verildiği, 
Malatya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yapılan müracaat neticesinde Şirket 
organlarının bir yıllık süre için seçildiği ve geçen süre zarfında Yönetim ve Denetim 
Kurullarının yetkisiz kaldığından bahisle Genel Kurul Toplantısının ancak Mahkeme 
kararı ile yapılabileceğinin bildirildiği, Şirket tarafından yapılan tüm girişimlerden 
sonuç alınamadığı” belirtilmiştir. 

Şirketin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi talebiyle Yeşilyurt Asliye Hukuk 
mahkemesinde 2010/90 esasında dava açılmış, Yeşilyurt Adliyesinin kapanması 
nedeniyle Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/396 2012/396 Esas kaydı ile 
takip edilen davada, şirketin Feshine ve Tasfiyesine karar verilerek tasfiye memuru 
atanması için dosya Malatya İcra Müdürlüğüne gönderilmesine” karar verilmiş ve 
anılan karar 18.11.2014 tarihinde kesinleşmiştir. 

Ancak, Şirketin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7. maddesi uyarınca 
Malatya Ticaret Müdürlüğü tarafından Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic. AŞ. kaydının 
Ticaret Sicilinden resen  silindiğinin  tescili  üzerine,  resen  silinme  işleminin  iptali,  
Şirketin  ihyası  talebiyle Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada 
Mahkemenin 2015/13 E., 2016/324 K. sayılı kararı ile Şirketin İhyasına karar verilmiş 
ancak Malatya Ticaret Müdürlüğü tarafından karar temyiz edilmiş olup, tasfiye 
işlemlerinin devamını teminen işlemlere devam edilmektedir  

-Yerteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ: 
Şirketin nominal sermayesi 25 bin TL olup, %10 oranındaki kamu hissesi, 

ÖYK’nın 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile Holding’e devredilmiştir. 
 Holding hisselerinin özelleştirilmesi için 20.06.2000 tarihinde makine, teçhizat, 

arsa ve binaların satışına karar verilmiş, ihale sonucu ÖİB’nin 11.12.2000 tarih ve 
2000/K-14 sayılı kararı ile onaylanmış ise de alıcının yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi üzerine ihale iptal edilmiş ve aradan geçen 13 yıl içinde Holding payı ile 
ilgili olarak bir dizi idari ve hukuki işlem yapılmıştır.  

Yerteks Tekstildeki %10 oranındaki Holding payının satışına ilişkin, 2000 
yılında yapılan ihale ile ilgili olarak makine, teçhizat, arsa, bina satışının iptali, 
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cetveli ve bu pay cetveline göre yapılacak dağıtım neticesinde alacağını alamamış olan 
alacaklılara aciz vesikalarının verileceği belirtilmiştir. 

-Faal olmayan iştirakler:  
-Beytaş Beydağı Kireç Sanayi ve Ticaret AŞ: 
Şirketin nominal sermayesi 450 bin TL olup, Holding’in Şirkette % 12,12 

oranında, 54,5 bin TL. ödenmiş payı bulunmaktadır.   
ÖYK’nın 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile ÖİB’ye ait hisseleri 

özelleştirilmek üzere, nominal bedel üzerinden Holding’e devredilen Şirketin, son 
olarak 29.03.2003 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapıldığı, Şirketten 
gönderilen 25.12.2008 tarihli yazıda özetle “29.11.2007 tarihinde yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısında görüşülmeyen 2004, 2005, 2006, 2007 yılı hesaplarının 
görüşülmesi ve Şirketin tasfiyesinin karara bağlanması yönünde alınan karar 
çerçevesinde 11.02.2008 tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verildiği, 
Malatya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne yapılan müracaat neticesinde Şirket 
organlarının bir yıllık süre için seçildiği ve geçen süre zarfında Yönetim ve Denetim 
Kurullarının yetkisiz kaldığından bahisle Genel Kurul Toplantısının ancak Mahkeme 
kararı ile yapılabileceğinin bildirildiği, Şirket tarafından yapılan tüm girişimlerden 
sonuç alınamadığı” belirtilmiştir. 

Şirketin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi talebiyle Yeşilyurt Asliye Hukuk 
mahkemesinde 2010/90 esasında dava açılmış, Yeşilyurt Adliyesinin kapanması 
nedeniyle Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/396 2012/396 Esas kaydı ile 
takip edilen davada, şirketin Feshine ve Tasfiyesine karar verilerek tasfiye memuru 
atanması için dosya Malatya İcra Müdürlüğüne gönderilmesine” karar verilmiş ve 
anılan karar 18.11.2014 tarihinde kesinleşmiştir. 

Ancak, Şirketin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7. maddesi uyarınca 
Malatya Ticaret Müdürlüğü tarafından Beytaş Beydağı Kireç San.ve Tic. AŞ. kaydının 
Ticaret Sicilinden resen  silindiğinin  tescili  üzerine,  resen  silinme  işleminin  iptali,  
Şirketin  ihyası  talebiyle Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada 
Mahkemenin 2015/13 E., 2016/324 K. sayılı kararı ile Şirketin İhyasına karar verilmiş 
ancak Malatya Ticaret Müdürlüğü tarafından karar temyiz edilmiş olup, tasfiye 
işlemlerinin devamını teminen işlemlere devam edilmektedir  

-Yerteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ: 
Şirketin nominal sermayesi 25 bin TL olup, %10 oranındaki kamu hissesi, 

ÖYK’nın 12.03.2001 tarih ve 2001/24 sayılı kararı ile Holding’e devredilmiştir. 
 Holding hisselerinin özelleştirilmesi için 20.06.2000 tarihinde makine, teçhizat, 

arsa ve binaların satışına karar verilmiş, ihale sonucu ÖİB’nin 11.12.2000 tarih ve 
2000/K-14 sayılı kararı ile onaylanmış ise de alıcının yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi üzerine ihale iptal edilmiş ve aradan geçen 13 yıl içinde Holding payı ile 
ilgili olarak bir dizi idari ve hukuki işlem yapılmıştır.  

Yerteks Tekstildeki %10 oranındaki Holding payının satışına ilişkin, 2000 
yılında yapılan ihale ile ilgili olarak makine, teçhizat, arsa, bina satışının iptali, 

 

 
 

tapunun tekrar Yerteks AŞ adına tescili talebi ile açılan davada, Malatya/Darende 
Asliye Hukuk mahkemesi tarafından 16.04.2008 tarihinde davanın reddine karar 
verilmiş olup, karar Yargıtay tarafından bozulduğu ve davanın devam ettiği bilgisi 
alınmıştır.  

Ayrıca ihalede özel evrakta sahtecilik, emniyeti suiistimal ve görevi ihmal 
nedeniyle 3 üncü şahıslar aleyhine açılan davada, İstanbul/Şişli 9 uncu Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından 07.02.2008 tarihinde bazı sanıklar için hapis cezasına 
hükmedilmiş, cezaların teciline karar verilmiştir. Mahkemenin kararı temyiz edilmiş 
olup, Yargıtay 15 inci Ceza Dairesinin 2008/20408 esas sayılı dosyası 21.11.2011 
tarihinde zaman aşımı nedeniyle düşürülmüş ve karar kesinleşmiştir. 

Şirket Genel Kurulunda usulsüz yapılan mal varlıklarının satışı ile ilgili olarak 
Holding bir zarara uğramaması için Hukuk Müşavirliğimiz nezdinde açılan davalar 
devam etmekte olup, İstanbul Ticaret Müdürlüğü nezdinde yapılan araştırmada, anılan 
Şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7. maddesi gereğince 31.07.2013 
tarihinde Ticaret Sicilinden re’sen terkin edildiği tespit edilmiştir.  

Yerteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin yargı kararları sonucu oluşan mal 
varlığının tasfiyesini teminen dava açılabilmesi için öncelikle Şirketin ihyası için 
İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde ihya davası açılmıştır. Mahkemenin 
18.02.2016 tarihli kararı ile Şirketin ihyasına karar verilmiş ve kararın kesinleşmesi 
neticesi 11.01.2017 tarihinde Yerteks Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin İstanbul 
Ticaret Odasına tescili ve ilanı sağlanmış olup, tasfiye için işlemler devam etmektedir. 

Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim ve Pazarlama Müşterek Müessesesi: 
Türkiye ve Azerbaycan arasında varılan antlaşma çerçevesinde Bakü Tütün 

Kombinatına ait Sigara Fabrikasının kapasitesini artırarak Dünya standartlarına uygun 
sigara üretmek ve Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Şarap –kanyak ambalajlama tesisi 
kurmak ve pazarlamak amacıyla 2 milyon ABD Doları sermaye ile kurulan Azer-
Tekel Sigara ve İçki Üretim ve Pazarlama Müşterek Müessesesine Yüksek Planlama 
Kurulunun 16.11.1992 tarih ve 92/T-9 sayılı Kararına istinaden Tekel % 50 hisse ile 
ortak olmuştur. Kuruluş 1.000.0000 ABD Doları sermaye borcunun 326.732 ABD 
Doları kadarı olan kısmını malzeme ve tütün vererek ödemiş buna karşılık Bakü Tütün 
Kombinatı ise sadece 22.222 ABD Doları karşılığı malzeme ile katılımda 
bulunmuştur. 

Azer-Tekel şirketi 1993 yılında çok az miktarda sigara üretip, satmış, ancak 
bundan sonraki yıllarda yaşanan istikrarsızlık ve sürekli değişen kadrolar nedeniyle 
şirketin gelişimi ve devamı mümkün olmamıştır. 

Bu defa; Bakü Tütün Fabrikası’nın R.J. Reynolds ve Star Şirketleri ile yeni bir 
ortaklık kurduğu belirtilerek mevcut ortaklığın tasfiyesi için onay istenmiş ve hemen 
ardından Azerbaycan Tarım Bakanının 26.06.1997 tarihli kararı ile Şirket fesh 
edilmiştir. Bu gelişme karşısında Azer-Tekel deki hisselerin tasfiye edilmesi zorunlu 
hale geldiği görülerek, Yüksek Planlama Kurulunun 31.08.1999 tarih ve 99/T30 sayılı 
kararı ile bu ortaklıktaki yüzde elli payın tasfiyesine karar verilmiş ve bu karar 
çerçevesinde gerekli temaslar başlatılmıştır.  
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Ortaklığın tasfiyesine ilişkin olarak Devlet Bakanlığından alınan 18.01.2001 
tarihli yazıda;  Dışişleri Bakanlığının 12.01.2001 tarih ve İEGY-I-00-104-852 sayılı 
yazısına ilgi kurularak,  tasfiyesine karar verilen Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim ve 
Pazarlama Müşterek Müessesesinin, tasfiye işlemlerinde ortaya çıkan, 180 bin ABD 
Doları Azerbaycan tarafı borcunun, devlet borcu olarak kaydedilmesi ile tasfiye 
sürecinde karşılaşılan sorunların, Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi etkilemeden 
çözüme kavuşturulması hususunda Şirket görüşünün Bakanlığa bildirilmesi 
istenmiştir.  

Söz konusu yazı içeriği Kuruluşun uygun görüşü ile birlikte 09.02.2001 tarihli 
yazı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda ise konunun bir yasal 
düzenleme ile çözülebileceği sonucuna varılmıştır. 

Gelinen noktada; tasfiye işlemlerinin Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi 
etkilemeden çözümlenmesi için Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Kurumlar arasında yapılan 
uzun yazışma ve görüşmelerin sonucunda; Bu ortaklıkta pay sahibi olan Gayrimenkul 
AŞ’nin bilânçosunun aktifinde sermaye payı olarak kayıtlı bulunan tutarın (İştirakler 
Hesabı 903.592,43 TL -Taahhüt Hesabı 348.395,78 TL=555.196,65 TL), gider 
yazılmak suretiyle tasfiye edilmesi ve anılan Ortaklığın tasfiyesi sonucunda ortaya 
çıkabilecek muhtemel alacakların Özelleştirme Fonu’na gelir kaydedilmesine ilişkin 
olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2009 yılında hazırlanan ve Hazine 
Müsteşarlığının da mutabakatı alınarak 09.10.2014 tarihinde Başbakanlığa intikal 
ettirilen yasa taslağının kanunlaşması için yapılan girişimlerden de henüz bir sonuç 
alınamadığı görülmüştür. Bu nedenle; 

1997 yılında faaliyetleri durdurulmuş bulunan Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim 
ve Pazarlama Müşterek Müessesesindeki hisselerin usulüne uygun olarak tasfiye 
edilmesi önerilir. 

İştiraklerin 2016 yılına ilişkin kâr ve zararları ile temettü tutarları, 2015 yılı ile 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 Sayıştay   



 

 
 

Ortaklığın tasfiyesine ilişkin olarak Devlet Bakanlığından alınan 18.01.2001 
tarihli yazıda;  Dışişleri Bakanlığının 12.01.2001 tarih ve İEGY-I-00-104-852 sayılı 
yazısına ilgi kurularak,  tasfiyesine karar verilen Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim ve 
Pazarlama Müşterek Müessesesinin, tasfiye işlemlerinde ortaya çıkan, 180 bin ABD 
Doları Azerbaycan tarafı borcunun, devlet borcu olarak kaydedilmesi ile tasfiye 
sürecinde karşılaşılan sorunların, Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi etkilemeden 
çözüme kavuşturulması hususunda Şirket görüşünün Bakanlığa bildirilmesi 
istenmiştir.  

Söz konusu yazı içeriği Kuruluşun uygun görüşü ile birlikte 09.02.2001 tarihli 
yazı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda ise konunun bir yasal 
düzenleme ile çözülebileceği sonucuna varılmıştır. 

Gelinen noktada; tasfiye işlemlerinin Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi 
etkilemeden çözümlenmesi için Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Kurumlar arasında yapılan 
uzun yazışma ve görüşmelerin sonucunda; Bu ortaklıkta pay sahibi olan Gayrimenkul 
AŞ’nin bilânçosunun aktifinde sermaye payı olarak kayıtlı bulunan tutarın (İştirakler 
Hesabı 903.592,43 TL -Taahhüt Hesabı 348.395,78 TL=555.196,65 TL), gider 
yazılmak suretiyle tasfiye edilmesi ve anılan Ortaklığın tasfiyesi sonucunda ortaya 
çıkabilecek muhtemel alacakların Özelleştirme Fonu’na gelir kaydedilmesine ilişkin 
olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2009 yılında hazırlanan ve Hazine 
Müsteşarlığının da mutabakatı alınarak 09.10.2014 tarihinde Başbakanlığa intikal 
ettirilen yasa taslağının kanunlaşması için yapılan girişimlerden de henüz bir sonuç 
alınamadığı görülmüştür. Bu nedenle; 

1997 yılında faaliyetleri durdurulmuş bulunan Azer-Tekel Sigara ve İçki Üretim 
ve Pazarlama Müşterek Müessesesindeki hisselerin usulüne uygun olarak tasfiye 
edilmesi önerilir. 

İştiraklerin 2016 yılına ilişkin kâr ve zararları ile temettü tutarları, 2015 yılı ile 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo 22: İştiraklerin dönem kârı/zararı ve temettü tutarları 
 
 
 
  

2015 yılı 2016 yılı 

İştirakler 
Gerçekleşen 
dönem kâr 
veya zararı 

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 

Temettüün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

Gerçekleşen  
dönem kâr 
veya zararı 

Kuruluşa 
isabet eden 

temettü 

Temettüün 
ödenmiş 

sermayeye 
oranı 

  Bin TL  Bin TL %  Bin TL  Bin TL % 
1.Denetim içi :       
 - Kalkınma Bankası    70.413   
 - Kıbrıs Türk Tüt. End. Ltd. 
İti    4.304 1.976 122,1 

Toplam (1)    74.717 1.976 122,0 
2.Denetim dışı :       
A) Holding’e ait olanlar:       
 - Gübretaş. 149.928 72  218.393  - 
 - Security Papers.  786     
 - Türk Arap Gübre.         
 - Tas. H. Güney Sanayii.        
 - Tas.H. Sümer Tekstil.       
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-Beytaş Beydağı Kireç 
Sanayi. 
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Üre.Paz. Müşterek Müesssesi       
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Holding hesaplarına geç intikal ettirilmesi nedeniyle gelir hesaplarına alınmasında 
yukarıda açıklandığı üzere dönemsel dalgalanmalar görülmektedir.  

Nitekim 201 yılı Gelir Tablosunda yer alan iştirak karları 2015 yılı iştirak 
kârlarından 2.334 bin TL tutarında temettü geliri olarak Holding kayıtlarına alındığı 
görülmektedir.  
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Holding’in 15 iştirakinden büyük bir bölümünün kârlı ve verimli çalışmayan 
veya gayri faal ve hukuki sorunları olan iştirakler olduğu görülmektedir.  

Holdingin iştiraklerinden büyük bir bölümünün kârlı ve verimli çalışmayan 
veya gayri faal ve hukuki sorunları olan iştirakler olduğu, mevcut iştiraklerin 
devamından veya sürdürülmesinden Holding yönünden kayda değer bir yarar 
görülmediği, denetim içi olan payların büyük bir kısmının kamu maliyesine ait olan bir 
yerde toplanmasının, bu paylarla ilgili daha sağlıklı kararların alınmasına imkân 
sağlayacağı dikkate alınarak, 

Holdingin iştirak portföyünde bulunan şirketlerdeki hisse paylarının 
özelleştirme imkanı yüksek görülenlerinin öncelikle satış suretiyle, bu imkanı olmayan 
hisse paylarının ise görece çoğunluk hissesine sahip kamu kurum ve kuruluşlarına 
devri suretiyle elden çıkarılması hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde 
girişimlerde bulunulması önerilir 

J-Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
1-Yatırımlar: 

Özelleştirilmesi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan Holding’e ilişkin bir 
değerlendirme son olarak hazırlanan Kalkınma Planları’nda yer almamaktadır. Bunun 
yanı sıra özelleştirme programına alındığı 1987 yılından itibaren Holding’in yatırım 
faaliyetleri yıllar itibariyle gitgide azalmış ve son yıllarda idame ve yenileme 
yatırımları dışında bir yatırım projesine yıllık programlarda yer verilmemiştir. 

Cari yıla ilişkin olarak ise Yönetim Kurulu’nun 13.07.2015 tarih ve 22 sayılı 
kararında Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan “2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberi Taslağı” doğrultusunda, özelleştirme programına uygun şekilde ve acil yatırım 
ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan Sümer Holding AŞ 2016-2018 Dönemi Yatırım 
Programı Tekliflerinde 2016 yılı ödeneği 510 bin TL olarak öngörülmüştür. Bunun 50 
bin TL’lik kısmı Genel Müdürlük muhtelif ihtiyaçları için, 460 TL’lik kısmı da Taşucu 
İşletmesi ihtiyaçları için öngörülen yatırım miktarıdır. 

Buna karşılık 31.03.2016 tarih ve 29670 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak kesinleşen değerlere göre Holding için 1 milyon TL yatırım ödeneği 
öngörülmüş olup, detay detay program 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 sayılı 2016 yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın 5/a maddesi gereği Özelleştirme İdaresi Başkanlığına sunulmuş, 13.06.2016 
tarihi itibariyle Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Holding’in 2016 yılı yatırım projeleri ve ödenekleri ile bunların gerçekleşme 
durumu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılında Holding’e tahsis edilen toplam 1 milyon TL tutarındaki Muhtelif 
İşler Yatırım ödeneğinin 460 bin TL’si Liman İşletmesi, 540 bin TL’si Holding 
Merkezi için tahsis edilmiş olup, yapılan harcama tutarı 539 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar yerlerine göre aşağıda incelenerek 
değerlendirilmiştir. 

Taşucu Limanı Yatırımları: 
Limanda cari yılda gerçekleştirilen yatırımların toplamı 457,8 bin TL olup, 

önemli bir bölümü limanın istenilen standartları sağlaması amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu amaca yönelik olarak 18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Holding Taşucu Kağıt Sanayii 
İşletmesi Müdürlüğü’nün kullanımında bulunan Taşucu Limanı rıhtım ve iskelelerine 
Ro-Ro, Feribot, Deniz Otobüsü, Genel Kargo, Konteyner, Car-Carrier ile turist ve 
diğer yük gemilerinin yanaşmasına yönelik işletme izni verilmesi talebiyle, T.C. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü’ne 
15.05.2014 tarihli yazı ile müracaat edilmiştir.  

İlgili Bakanlık tarafından limanda yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen 
eksik ve kusurlar adı geçen Genel Müdürlüğün 26.01.2015 tarihli yazısı ile Kuruma 
bildirildiğinden, Yönetim Kurulu’nun 29.04.2015 tarih ve 5/1 sayılı kararı ile Taşucu 
Kağıt Sanayi İşletmesi Müdürlüğü Limanına işletme izni alınabilmesi amacıyla 
hareketli çelik rampaların yerine sabit dolgu ve beton rıhtım yapılması için 55 bin TL 
ve mevcut usturmaçaların yerine standart usturmaçalar alınması için 260 bin TL olmak 
üzere toplam 315 bin TL ek ödeneğin 2015 Yılı Yatırım Programına konulması kabul 
edilmiştir.  

Sonrasında da ÖİB’na 18.05.2015 tarihli yazı ile başvurularak, 18.02.2007 
tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı 
Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında, Holding Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi Müdürlüğü’nün kullanımında 
bulunan Taşucu Limanı rıhtım ve iskelelerine muhtelif yük gemilerinin yanaşmasına 
yönelik işletme izni verilebilmesi için T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü tarafından limanda yapılan incelemeler 
neticesinde tespit edilen eksik ve kusurların giderilmesi talep edildiğinden bahisle 
uygun görülmesi halinde ek ödenek talep yazısı ve eklerinin ilgili mercilere 
sunulmasını istemiştir. 

Ek ödenek talebi, 2014/6841 sayılı 2015 yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 7/e 
maddesi uyarınca uygun görüldüğüne ilişkin Kalkınma Bakanlığı’nın 18.09.2015 
tarihli yazısı ile bildirilmiştir. 

Söz konusu tesise 1/1000 ölçekli imar planının tamamlanmasını ve 
üniversitelerin ilgili bölümleri sorumluluğunda gerekli uygulama projesi ile ilgili 
raporun hazırlatılarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden de uygun görüşün 
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alınmasını teminen, 6(altı) ay içerisinde standart usturmaçaların yapılması ve liman 
vinçlerinin liman sahasından sökülerek taşınması ve akredite edilmiş veya İdarece 
kabul edilecek benzer yapılanmayı haiz uluslararası kuruluşlarca usturmaça 
işlemlerinin yapıldığının belgelenmesi, ayrıca seyir, can mal ve çevre emniyetine 
ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğin sağlanması ile hareket yeteneği kısıtlı 
olan engelli kişilerin güvenli bir şekilde giriş/çıkış yapabilmeleri ve rahat hareket 
edebilmeleri için gerekli her tür tertip ve tedbirler ile gerekli iş sağlığı/güvenliği 
tedbirlerinin alınması kaydıyla, üçüncü şahıslara ait yükleri taşıyan Feribot/yolcu, 
Genel Kargo, Dökme Yük ve Ro-Ro gemileri ile diğer (Açık deniz Faaliyet Gemisi, 
Römorkör ve Hizmet Gemileri) gemilerin yanaşarak tahmil/tahliye yapması için 
14.10.2015 tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçici işletme izni verilmesi hususu T.C. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü 
Makam Oluru ile uygun görülmüştür.  

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular 
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce süresi içerisinde tamamlanması gerekli görülen 
eksiklikler arasında yer alan rıhtımlardaki araç lastik tekerlerinden yapılma 
usturmaçaların uluslararası liman standartlarına uygun hale getirilmesi hususunda Seka 
Taşucu Limanına 25 adet Rıhtım Usturmaçası alımı ve montajının ihale yoluyla temin 
edilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesi Açık İhale 
Usulüne göre ihaleye çıkılmasına izin verilmesi ve ihale konusu işin 2015 yılı yatırım 
programında olması nedeniyle ihale sürecinin kısaltılması açısından ihale sonucunun 
onayı konusunda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesi 27.10.2015 tarih ve 12/2 
sayılı YKK ile kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede; Liman usturmaçası temini ve 1-2-3 no.lu limanlara montajına 
yönelik “Taşucu Limanına 25 adet Rıhtım Tipi Usturmaça ile Polietilen Levha Alımı 
ve Montajı” ihalesine 08.12.2015 tarihinde çıkılmış, yüklenici firma ile 18.12.2015 
tarihinde 245 bin TL bedel üzerinden 60 gün süreli sözleşme imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşmenin; “Sözleşmenin süresi” başlıklı 9.maddesinde 
“Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim gündür.”, “İşe başlama 
tarihi” başlıklı 10.2.1 maddesinde “Sözleşme imzalanmasını müteakip 3 gün içinde işe 
başlanılacaktır.”, Teknik Şartnamenin 8.maddesinde ise “Firmalar, tekliflerinde işin 
teslim süresini belirteceklerdir. Usturmaça temini ve montajı yükleniciye yer teslimini 
müteakip en geç 60(altmış) takvim günüdür.” hükümleri yer almaktadır. Ancak, yer 
tesliminin 10.02.2016 tarihinde yapılabilmesi nedeniyle, iş 10.03.2016 tarihinde 
tamamlanabilmiştir. Bu nedenle 2015 yılı denetim raporunda Taşucu Limanına 25 adet 
Rıhtım Tipi Usturmaça ile Polietilen Levha Alımı ve Montajı” ihalesinde Sözleşmede 
iş yerinin sözleşmenin imzalanmasına müteakip üç gün içinde teslim edileceği 
hükmüne rağmen bir buçuk ay sonra teslim edilme nedenlerinin Teftiş Kurulunca 
incelenmesi önerilmiştir. 

Holding tarafından verilen yanıtta gerekli incelemenin yapıldığı belirtilerek, yer 
tesliminin 10.02.2016 tarihinde yapıldığı, işin yüklenici tarafından 10.03.2016 
tarihinde tamamlandığı ve 21.04.2016 tarihi itibariyle ödemesinin yapıldığı, yer 
tesliminin geç yapılmasından dolayı yükleniciye bir menfaat sağlanmadığı, idarenin de 
bir kaybı olmadığı sonucuna varılmıştır.  
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Yapılan değerlendirme somut verilere dayanmakla birlikte, Taşucu gibi 
ulaşılmasında ve çalışılmasında sorun olmayan bir mevkide yer tesliminin sözleşme 
imza tarihinden ancak iki ay sonra yapılabilmesi Holding bünyesinde işletmeye 
yönelik işlerin istenilen verimlilikte sürdürülemediğinin de bir göstergesi 
durumundadır. Dolayısıyla, liman işletmesinin TDİ AŞ.’ye devredilmiş olması mevcut 
imkanların etkin ve verimli kullanılması açısından olumlu bir gelişme olmuştur.  

Bunun yanı sıra, limana temin edilecek ilave 42 adet usturmaça için 409,5 bin 
TL yaklaşık maliyetle açık ihaleye çıkılması hususu Yönetim Kurulu gündemine 
alınarak, 22.09.2016 tarih ve 36 sayı ile onay verilmiştir. Yapılan ihaleye iki firmanın 
teklif verdiği görülmekte olup, 389,6 bin TL ile en uygun teklif veren firmadan satın 
alınması Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.10.2016 tarih ve 45 sayılı kararla uygun 
bulunmuştur. Söz konusu yatırım yılı içinde tamamlanarak 389,6 bin TL harcamada 
bulunulmuştur.  

Limanla ilgili olarak başlatılan diğer bir yatırım olan 60 tonluk elektronik 
kantar alımı ve montajı için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi 
gereğince 02.12.2015 tarihinde açık ihale usulüne göre ihaleye çıkılmıştır.  Söz konusu 
ihalede Teklif zarfları açıldıktan sonra İhale komisyonu tarafından Şartname yanlış 
anlaşıldığı gerekçesiyle ihale iptal edilmiştir. Yeni ihalede Şartnamenin üç maddesi 
çıkartılmış ve çıkartılan maddeler işin uzaktan elektronik tanımlama getiren kısımları 
olmuştur.   

İlk Şartnamede maliyet ihtiva eden unsurlar çıkartılmış olduğu halde Yaklaşık 
Maliyetin aynı kaldığı, 21.12.2015 tarihinde yapılan ihalede ise ilk ihalede yüksek 
teklif veren firma üzerinde ihalenin kaldığı, işin gerçekleşmesinin uzadığı hem işin geç 
teslim alındığı, hem de yeniden ihale masraflarına katlanıldığı, ayrıca Mart 2016 
tarihinde Taşucu’nda yapılan denetim çalışmaları sırasında tırların kantara yanaşırken 
zorluk çekmesi üzerine ilave beton dökümü yapıldığı görülmüştür. Bu durum 
şartnamenin ihtiyaca uygun hazırlanmasında gereken özenin gösterilmediği durumunu 
ortaya çıkardığından, 2015 yılı denetim raporunda Taşucu Limanında 60 tonluk 
elektronik kantar alımı ve montajı ihalesinde, ihale öncesi İstekliler tarafından 
herhangi bir açıklama talebi bulunmadığı halde şartnamenin yanlış anlaşıldığı 
gerekçesiyle Kurumca ihalenin iptal edilmesi ile ilgili Teftiş Kurulunca inceleme 
yapılması önerilmiştir. 

Holding tarafından verilen yanıtta; gerekli incelemenin yapıldığı belirtilerek, 
Teknik Şartname’de otomatik araç tanıma sisteminin ihale kapsamında olup olmadığı 
hususunun yeterince açık olmamasından kaynaklanabilecek sorunlardan dolayı 
ihalenin iptal edildiği, yeniden çıkılan ihalede bu durumun açıklığa kavuşturulduğu, 
nitekim ikinci ihaleye daha uygun teklif alındığı, dolayısıyla mevzuata ve işin 
gereklerine aykırı bir durum olmadığı açıklaması yapılmıştır. 

Liman hizmetleri için cari yılda gerçekleştirilen diğer yatırımların ise 43 bin TL 
ile dizel jeneratör, 15,7 bin TL ile 4 adet bilgisayar, 6,6 bin TL ile 4 adet klima, 2,4 bin 
TL ile kamera sistemi için monitör ve 470 TL ile buzdolabı temini  olduğu Holding 
tarafından sağlanan bilgilerden anlaşılmaktadır.   
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Holding Merkezi Yatırımları: 
Söz konusu yatırımlar kullanılmakta olan hizmet binası için ihtiyaç duyulan 

büro ve haberleşme donanımı temini ile ilgili harcamaları kapsamakta olup, bunlar 34 
bin TL ile telefon santralı ve makineleri, 4,1 bin TL ile giriş kapı ısıtıcısı, 1,8 bin TL 
ile 2 adet bilgisayar, 5,2 bin TL ile notebook, yazıcı ve tarayıcı, 1,3 bin TL ile kağıt 
imha makinesi, 11 bin TL ile 4 adet switch, 3,6 bin TL ile tarayıcı, 1,1 TL ile 
televizyon, 4,2 bin TL ile banko, 11,9 bin TL ile stoklardan 24 adet halı ve 2,5 bin TL 
ile yazılım lisansı olmak üzere toplam 80,9 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Yukarıda yapılan incelemelerden de anlaşılacağı üzere cari yılda Holdingin en 
önemli yatırım yeri Taşucu limanı olup, buranın TDİ AŞ.’ye devredilmiş olması 
sonucu önemli bir yatırım alanı kalmamıştır. Buna karşılık, Holding envanterinde 
toplam 15,5 milyon m2 yüzölçümüne karşılık gelen 1.687 adet taşınmaz yer almakta 
olup, bunlar arasında Göcek iskelesi gibi oldukça kıymetli olanların korunması 
olmadığından ücretsiz yararlanmaya açık durumdadır. Bu nedenle; 

Başta Fethiye-Göcek’teki iskele olmak üzere Holding envanterinde yer alan 
kıymetli gayrimenkullerin ücretsiz olarak kullanılmasını engellemek üzere ihtiyaç 
duyulabilecek koruma amaçlı yatırımların belirlenip programa alınması konusunda 
çalışma başlatılması önerilir. 

Diğer yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 26.08.2016 tarih, 607 sayılı 
Olur’u ile; 31.08.0216 tarihi itibariyle çıkarılan devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona erdirilen 
tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan yatırımlar ile ilgili olarak geçmiş yıllarda ihale 
edilen ve yargıya intikal etmiş konular hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

-1988C030010 numaralı Ankara Başmüdürlük İdare, Ambar ve Genel 
Müdürlük Binası Projesi: 

1988 yılı Yatırım Programında 1988C030010 proje numarası ile Ankara 
Başmüdürlük İdare ve Ambar Binası adı altında 11.675 m2 ambar, 5.420 m2 İdare 
Binası, 2.500 m2 İşçi Sosyal Tesisi, 420 m2 garaj, atölye, ısı merkezi, 4.420 m2 
lojman ve 960 m2 konuk evinden oluşan toplam 25.395 m2 karakteristiği ile yer alan 
proje, 1989 yılı birim fiyatlarıyla 14,1 milyar TL keşif bedeli üzerinden % 26,25 
oranında tenzilatla 10,4 milyar TL üzerinden Ulusal İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi ile Ceylan İnşaat Limitet Şirketine ihale edilmiş, 26.12.1989 tarihinde 
iş yeri teslimi yapılmış ve 1990 yılında inşaata başlanılmıştır. 

Daha sonra; 24.06.1993 tarih ve 667 sayılı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile 34 
katlı Genel Müdürlük binasının ilavesiyle inşaat alanı 42.357 m2’ye çıkarılmış ve 
ortaya çıkan keşif artışının % 30 içerisinde kalan 3,1 milyar TL’lik kısmının aynı 
yükleniciye % 26,25 tenzilatla yaptırılmasına onay verilmiş ancak 11.02.1994 tarih ve 
175 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla bir önceki kararla verilmiş olan % 30 harcama 
yetkisi ile İnşaatın bitirilemeyeceği gerekçesiyle işin tasfiyesine ve yeniden ihalesine 
karar verilmiştir. 

23.02.1994 tarihinde yapılan ihalede 1993 yılı birim fiyatlarıyla 264,5 milyar 
TL keşif bedeli üzerinden % 11,5 oranında tenzilatla işi yine aynı firmalar almış ve 
ihale kararı 23.02.1994 tarih ve 235 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmıştır.  
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Bu arada, Başbakanlık ve ilgili Devlet Bakanının talimatları doğrultusunda 
Yönetim Kurulunca alınmış olan 27.05.1995 tarih ve 932 sayılı Kararla, binanın 
“Başbakanlık Yeni Hizmet Binası” olacak şekilde gerekli proje ve mahal listesi 
değişiklikleri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı başkanlığında oluşturulan komisyon 
görüş ve kararları doğrultusunda değiştirilerek, inşaat alanı 147.500 m2’ye çıkarılmış, 
projeye ikinci kule ve birçok yeni mahal ilave edilmiştir. Yeni proje ile birlikte işin 
keşfi 2,1 trilyon TL’ye yükseltilmiş ve 18.04.1996 tarihli ve 96/8115 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı uyarınca ek sözleşme yapılarak işe aynı yüklenici firma taahhüdüyle 
devam edilmiştir. 

İş bu doğrultuda sürdürülürken 96/8115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını iptal 
eden 21.10.1997 tarihli ve 97/0085 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Yönetim 
Kurulunun 02.11.1997 tarih ve 1163 sayılı Kararıyla, projenin tekrar Genel Müdürlük 
binasına dönüştürülmesi ve 63.500 m2 ile sınırlı tutulması yoluna gidilmişse de çeşitli 
bakanlıkların talepleri göz önüne alınarak Başbakanlık Müsteşarlığının 12.04.1998 
tarihli ve 540 sayılı yazıları uyarınca projenin tekrar 147500 m2’ye çıkarılması ve 
Bayındırlık birim fiyatlarıyla işe devam edilmesi hususu ilgili Devlet Bakanlığınca 
Yüksek Planlama Kuruluna sunulmuş ve bu doğrultuda 26.06.1998 tarihli ve 98/32 
sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınmış, buna dayalı olarak da Yönetim 
Kurulunca işin keşfi 1993 yılı fiyatlarıyla 994,8 milyar TL ve inşaat alanı 147.500 m2 
olmak üzere devamına dair 16.07.1998 tarihli ve 652 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
alınarak işe devam edilmiştir. İş bitim tarihi 15.11.1991 tarihi olmasına rağmen, 
yukarıda belirtilen proje değişiklikleri ve ilave işler nedeniyle önce; 16.05.2003 tarih 
ve 285 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 31.12.2003 tarihine, 03.05.2004 tarih ve 119 
sayılı kararıyla 31.08.2004 tarihine ve 20.09.2004 tarih ve 281 sayılı kararıyla da 
28.10.2004 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.  

Az katlı bir idari blok tamamlanarak, 05.09.1999 tarihinden itibaren Ankara 
Başmüdürlüğünce, 2000 yılı Ekim ayından itibaren de Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğince kullanılmıştır. Bu blok haricindeki İkiz Kuleler şeklinde tabir edilen 
kısım ise Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.09.2005 tarih ve 2005/108 sayılı 
kararıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 100 milyon Dolar bedelle satılmış ve 
10.02.2006 tarihinde devredilmiştir. 

Satış sonrasında 10.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 19.12.2005 
tarihinde işin tümünün geçici kabulü yapılmıştır. Satış kararına bağlı olarak, tasfiye 
kabulü aşaması itibariyle, bina dâhilindeki bazı iç mekânların döşeme, duvar ve tavan 
kaplamaları ile bir kısım çevre tanzimi işleri yapılmamıştır. 

TBMM KİT Komisyonunun 08.01.2002 tarihli toplantısında Ankara 
Başmüdürlük, İdare Ambar ve Genel Müdürlük binası inşaatı işinin Başbakanlık Teftiş 
Kurulunca incelenmesine, 03.12.2003 tarihinde yapılan toplantısında ise konunun 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca incelenmesine karar verilmiştir. 

Konu ayrıca; YDK Üyeler Kurulunun 26.03.2004 tarih ve 8 sayılı toplantısında 
kabul edilen Kuruluşa ait 2002 yılı Raporu eki 2002 Yılı Yatırım Faaliyetlerine İlişkin 
Özel İnceleme Raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve yaşanan gelişmeler 
sonraki denetim raporlarında izlenmiştir. 
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sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınmış, buna dayalı olarak da Yönetim 
Kurulunca işin keşfi 1993 yılı fiyatlarıyla 994,8 milyar TL ve inşaat alanı 147.500 m2 
olmak üzere devamına dair 16.07.1998 tarihli ve 652 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
alınarak işe devam edilmiştir. İş bitim tarihi 15.11.1991 tarihi olmasına rağmen, 
yukarıda belirtilen proje değişiklikleri ve ilave işler nedeniyle önce; 16.05.2003 tarih 
ve 285 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 31.12.2003 tarihine, 03.05.2004 tarih ve 119 
sayılı kararıyla 31.08.2004 tarihine ve 20.09.2004 tarih ve 281 sayılı kararıyla da 
28.10.2004 tarihine kadar süre uzatımı verilmiştir.  

Az katlı bir idari blok tamamlanarak, 05.09.1999 tarihinden itibaren Ankara 
Başmüdürlüğünce, 2000 yılı Ekim ayından itibaren de Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliğince kullanılmıştır. Bu blok haricindeki İkiz Kuleler şeklinde tabir edilen 
kısım ise Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.09.2005 tarih ve 2005/108 sayılı 
kararıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 100 milyon Dolar bedelle satılmış ve 
10.02.2006 tarihinde devredilmiştir. 

Satış sonrasında 10.12.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 19.12.2005 
tarihinde işin tümünün geçici kabulü yapılmıştır. Satış kararına bağlı olarak, tasfiye 
kabulü aşaması itibariyle, bina dâhilindeki bazı iç mekânların döşeme, duvar ve tavan 
kaplamaları ile bir kısım çevre tanzimi işleri yapılmamıştır. 

TBMM KİT Komisyonunun 08.01.2002 tarihli toplantısında Ankara 
Başmüdürlük, İdare Ambar ve Genel Müdürlük binası inşaatı işinin Başbakanlık Teftiş 
Kurulunca incelenmesine, 03.12.2003 tarihinde yapılan toplantısında ise konunun 
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca incelenmesine karar verilmiştir. 

Konu ayrıca; YDK Üyeler Kurulunun 26.03.2004 tarih ve 8 sayılı toplantısında 
kabul edilen Kuruluşa ait 2002 yılı Raporu eki 2002 Yılı Yatırım Faaliyetlerine İlişkin 
Özel İnceleme Raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve yaşanan gelişmeler 
sonraki denetim raporlarında izlenmiştir. 

 

 

En son TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının 25.07.2003 tarih ve 
A.01.1.GEÇ.10/9-601 sayılı yazıları ile konu Başbakanlığa intikal ettirilmiş ve 
Başbakanlık Makamının 22.09.2003 tarih ve TEFTİŞ M: 259 sayılı ve 22.07.2004 
tarih ve TEFTİŞ M:156 sayılı Olurları ile Tekel Ankara Başmüdürlük İdare, Ambar ve 
Genel Müdürlük Binası İnşaatıyla ilgili iddiaların bir Başbakanlık Başmüfettişi, bir 
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, bir Bayındırlık Bakanlığı Başmüfettişi ve bir YDK 
Baş denetçisi tarafından incelenmesi ve gerekirse soruşturulmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu projeye ilişkin 16.06.2005 tarihli soruşturma raporu Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığının 11.07.2005 tarihli yazısıyla makama sunulmuş ve aynı 
tarihte Başbakan tarafından onaylanmıştır. 

Tekel Ankara Başmüdürlük İdare, Ambar ve Genel Müdürlük Binası İnşaatıyla 
ilgili T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen 08.06.2007 tarih ve 
29/07-13 sayılı Soruşturma Raporunda, işin tasfiye kabulünün yapıldığı 2004 yılı 
birim fiyatlarıyla 50,1 milyon TL, 2007 yılı fiyatlarıyla 74,5 milyon TL fazla ödeme 
yapıldığı tespiti yapıldıktan sonra Tekel Genel Müdürlüğünce göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar ve yapılması gereken işlemler başlığı altında;  

 “1 inci kısım işe ait kesin hesaplar 2003 yılında idareye verilmiş ve henüz 
onaylanmamış olup, 2 nci kısım işe ait kesin hesaplar ise 05.02.2007 tarihli Yüklenici 
firma dilekçesi ekinde idareye verilmiş ve idarece inceleme aşamasında olduğundan, 
gerek 1 inci kısım ve gerek 2 nci kısım işle ilgili olarak müfettişliğimizce yapılmış 
olan bu inceleme çalışması sonuçlarının; imalat miktarları, imalat ödeme pozu 
değişiklikleri, açık (Tekel kütüğüne veya Bayındırlık Genel Analizlerine dayalı) 
analizlerde öngörmüş olduğumuz değişiklikler ve faturaya dayalı analizlerle elde 
edilmiş olan özel birim fiyat değişikliklerinin, ayrıca ara hak ediş hesaplarında tespit 
edilmiş olan hatalı hesaplamaların, söz konusu kesin hesapların idarece incelenmesi 
sırasında göz önünde bulundurulması suretiyle gerekli düzeltmelerin yapılması, 
bunların Heyetimiz incelemesine esas kriterler dikkate alınarak Heyetimiz tespitleri 
kapsamında olmayan kalemlerde idarece tespit edilecek hatalarında ayrıca 
düzeltilmesinden sonra onaylanmaları yerinde olacaktır. 

Kesin hesap neticesinde heyetimiz tespitlerinde de yer alan fazla ödemelerin 
öncelikle müteahhidin alacaklarından ve teminatından kesilmesi, Yüklenici 
alacaklarının ve teminatının söz konusu fazla ödeme tutarını karşılamaması 
durumunda Yükleniciden talep edilmesi, Yüklenicinin itirazı veya ödememe tutumu 
durumunda Tekel Genel Müdürlüğü Hukuk İşleri Dairesinin görüşü alınarak söz 
konusu Tekel Genel Müdürlüğü alacağının tahsili amacıyla gerekli hukuki işlemlerin 
başlatılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Heyetimizce tespit edilmiş olan fazla ödemelere neden olan Hatalı Zemin Klası 
tespitleri, Hatalı İmalat Miktarları Tespitleri ve Hatalı Özel Birim Fiyatı Analizleri ve 
Hatalı Ödeme Pozu uygulamaları ile hak ediş hesaplamalarındaki hataların hangi 
belgelerden ve hangi hak edişlerden kaynaklandığı ve hatalı işlemlerde sorumluluğu 
bulunan idare görevlilerinin kimler olduğu hususlarına raporumuz içerisinde ilgili 
bölümlerde yer verilmiş olup, bu doğrultuda bu görevliler hakkında Tekel Genel 
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli soruşturmaların yürütülmesi ve 
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soruşturmaların neticesinden Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilmesi 
uygun olacaktır”  

Şeklinde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bu aşamada, yüklenici; 05.02.2007 tarihli dilekçesi ekinde, düzenlemiş olduğu 

kesin hesabı Şirkete vermiş ancak incelemeler sürerken tasfiye kesin hesabının 
mahkeme marifetiyle yaptırılması ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10 
bin TL’nin tahsili talebiyle 25.05.2007 tarihinde Ankara 1. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2007/292 Esasına kayden dava açmıştır.  

Kuruluş, bu gelişme karşısında kesin hesap çalışması yapmalarının gerekli ve 
zorunlu olup olmadığını 19.11.2007 tarih, 11278 sayılı yazılarıyla Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığına sormuştur. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 07.01.2008 
tarih, 27 sayılı yazı ekindeki 03.01.2008 tarih, 29/08-01 sayılı müfettişlik yazısında 
“… Yüklenici firma ile Tekel arasındaki sözleşmenin geçerli olduğu ve kesin 
hesabında bu sözleşme hükümlerine göre yapılacağının açık olduğu, Yüklenici 
firmanın aslında bu davayı açarak heyetimiz tespitlerini boşa çıkarmayı hedeflediği 
kanaatine varıldığından Yüklenici görüşüne ve talebine uygun hareket edilmemesi 
gerektiği, aksine, söz konusu davada sözleşmeye uygun olarak kesin hesabın 
yapılmasının savunulması gerektiği ve ayrıca 1 inci ve 2 nci kısım işlere ilişkin 
sözleşmelerin her ikisinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi 42 inci maddesinde 
yapılacak tebligata rağmen yüklenici, kesin hesap çalışmalarına katılmadığı takdirde 
İdarenin kendi görüşleri doğrultusunda tek taraflı olarak kesin hesabı hazırlayıp 
Yükleniciye bildireceği ve incelemesine açık tutacağı, 30 gün içinde itiraz etmeyen 
Yüklenicinin bu hesabının kesinleşmiş sayılacağı, Tekel’in bu hak ve yetkisini 
öncelikle kullanması, bunu yapmadan tespit davasına gitmesi veya Yüklenicinin açmış 
olduğu davayı kabullenerek Kesin Hesabın Mahkemece çıkarılmasını benimsemesinin 
yanlış ve sorumluluk doğurucu olacağı” şeklinde görüş bildirmiş ve kesin hesabın 
çıkarılması için başka kamu kurum elemanlarından yararlanılabileceği hususuna yer 
verilmiştir. 

Şirketin; 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin denetlendiği, 
TBMM KİT Komisyonunun 23.10.2008 tarihli toplantısında ise Tekel Genel 
Müdürlüğüne ait Ankara Başmüdürlük İdare, Ambar ve Genel Müdürlük Binası inşaatı 
ile ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 08.06.2007 tarih ve 
29/07-13 sayılı İnceleme Raporunda adı geçen ve fazla ödemeye neden olan Kurum 
personeline kesin hesap çalışmalarında görev verilmemesi, kesin hesap heyeti 
oluşturulmasında ihtiyaç duyulan personelin Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 
ivedilikle talep edilmesi ve kesin hesap çalışması sırasında anılan Teftiş Kurulu 
Raporunda belirtilen hususlar da dikkate alınarak kesin hesabın süresi içinde 
tamamlanmasının sağlanmasının Tekel Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına bildirilmesi hususu karara bağlanmıştır. 

İncelemelerin yapıldığı Mayıs 2016 tarihi itibariyle yaşanan gelişmelere 
bakıldığında; 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan inceleme raporunda belirtilen 
zarara sebebiyet veren görevliler hakkında, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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soruşturmaların neticesinden Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilmesi 
uygun olacaktır”  

Şeklinde tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bu aşamada, yüklenici; 05.02.2007 tarihli dilekçesi ekinde, düzenlemiş olduğu 

kesin hesabı Şirkete vermiş ancak incelemeler sürerken tasfiye kesin hesabının 
mahkeme marifetiyle yaptırılması ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10 
bin TL’nin tahsili talebiyle 25.05.2007 tarihinde Ankara 1. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2007/292 Esasına kayden dava açmıştır.  

Kuruluş, bu gelişme karşısında kesin hesap çalışması yapmalarının gerekli ve 
zorunlu olup olmadığını 19.11.2007 tarih, 11278 sayılı yazılarıyla Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığına sormuştur. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 07.01.2008 
tarih, 27 sayılı yazı ekindeki 03.01.2008 tarih, 29/08-01 sayılı müfettişlik yazısında 
“… Yüklenici firma ile Tekel arasındaki sözleşmenin geçerli olduğu ve kesin 
hesabında bu sözleşme hükümlerine göre yapılacağının açık olduğu, Yüklenici 
firmanın aslında bu davayı açarak heyetimiz tespitlerini boşa çıkarmayı hedeflediği 
kanaatine varıldığından Yüklenici görüşüne ve talebine uygun hareket edilmemesi 
gerektiği, aksine, söz konusu davada sözleşmeye uygun olarak kesin hesabın 
yapılmasının savunulması gerektiği ve ayrıca 1 inci ve 2 nci kısım işlere ilişkin 
sözleşmelerin her ikisinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi 42 inci maddesinde 
yapılacak tebligata rağmen yüklenici, kesin hesap çalışmalarına katılmadığı takdirde 
İdarenin kendi görüşleri doğrultusunda tek taraflı olarak kesin hesabı hazırlayıp 
Yükleniciye bildireceği ve incelemesine açık tutacağı, 30 gün içinde itiraz etmeyen 
Yüklenicinin bu hesabının kesinleşmiş sayılacağı, Tekel’in bu hak ve yetkisini 
öncelikle kullanması, bunu yapmadan tespit davasına gitmesi veya Yüklenicinin açmış 
olduğu davayı kabullenerek Kesin Hesabın Mahkemece çıkarılmasını benimsemesinin 
yanlış ve sorumluluk doğurucu olacağı” şeklinde görüş bildirmiş ve kesin hesabın 
çıkarılması için başka kamu kurum elemanlarından yararlanılabileceği hususuna yer 
verilmiştir. 

Şirketin; 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin denetlendiği, 
TBMM KİT Komisyonunun 23.10.2008 tarihli toplantısında ise Tekel Genel 
Müdürlüğüne ait Ankara Başmüdürlük İdare, Ambar ve Genel Müdürlük Binası inşaatı 
ile ilgili olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan 08.06.2007 tarih ve 
29/07-13 sayılı İnceleme Raporunda adı geçen ve fazla ödemeye neden olan Kurum 
personeline kesin hesap çalışmalarında görev verilmemesi, kesin hesap heyeti 
oluşturulmasında ihtiyaç duyulan personelin Bayındırlık ve İskân Bakanlığından 
ivedilikle talep edilmesi ve kesin hesap çalışması sırasında anılan Teftiş Kurulu 
Raporunda belirtilen hususlar da dikkate alınarak kesin hesabın süresi içinde 
tamamlanmasının sağlanmasının Tekel Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına bildirilmesi hususu karara bağlanmıştır. 

İncelemelerin yapıldığı Mayıs 2016 tarihi itibariyle yaşanan gelişmelere 
bakıldığında; 

- Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan inceleme raporunda belirtilen 
zarara sebebiyet veren görevliler hakkında, Kuruluş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 

 

tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda 28.11.2008 tarihli adli 
soruşturma raporunun düzenlendiği, Başbakanlık ve Kuruluş Teftiş Kurullarınca 
hazırlanan raporlar uyarınca Ankara Başmüdürlük İdare ve Ambar ve Genel Müdürlük 
Binası İnşaatı, birinci kısım işle ilgili; 1994 yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan fazla 
ödeme tutarı olan 33,7 bin TL alacağın, işin tasfiye kabul tarihi olan 11.02.1994 
tarihinden itibaren, ikinci kısım işle ilgili; 2004 yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan fazla 
ödeme tutarı olan, 50,1 milyon TL tutarındaki alacağın, işin tasfiye kabul tarihi olan 
10.12.2004 tarihinden itibaren işleyecek T.C. Merkez Bankasınca belirlenen ve kısa 
vadeli avans işlemlerine uygulanan reeskont faiziyle birlikte; Yüklenici firma ile 
sorumlu Kurum personelinden müştereken ve müteselsilen tahsili için İstanbul 9. 
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/245 Esasına kayden dava açıldığı ve hukuki 
sürecin halen devam ettiği,  ayrıca anılan raporun bir örneğinin adli yönden gereği 
yapılmak üzere 23.12.2008 tarihli ve 610 sayılı yazıyla Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına intikal ettirildiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 13.07.2009 tarih 
ve 2008/191211 sayılı yetkisizlik kararıyla dosyanın Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderildiği ve 17.05.2010 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği 
ancak bu karara Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edilmişse de kararın 
kesinleştiği, 

- KİT Komisyonunun kararı çerçevesinde, kesin hesabın çıkarılmasıyla ilgili 
olarak Bayındırlık İskân Bakanlığından geçici personel görevlendirilmesi konusu ile 
ilgili olarak yapılan yazışmalardan bir sonuç alınamadığı gibi İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı teknik elemanlarından oluşturulan komisyon çalışmalarından da 
bir sonuç elde edilemediği, bu defa kesin hesabın Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanlığı raporunda kayıtlı hususlarda dikkate alınmak suretiyle çıkartılmasını 
teminen, başta Üniversiteler olmak üzere, belli kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılan 
girişimler sonucunda, işin Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yaptırılmasının 
araştırıldığı ilgili kurumlar arasında yapılan birçok görüşme ve yazışmaya rağmen yine 
de sonuç alınamadığı, en son durumda; 27.10.2010 tarihinde yapılan KİT Komisyonu 
toplantısında, sözü edilen ihtilafın yargıya intikal ettiği, kesin hesabın mahkeme 
kararıyla oluşturulan bilirkişilere tevdi edildiği, yargılaması devam eden bir konuda 
tek taraflı kesin hesap çıkarılmasının hukuki bir değerinin olmadığının Yargıtay 
İçtihatlarıyla sabit olduğu gerekçeleriyle ayrıca bir kesin hesap çıkarılmasına gerek 
olmadığına ve devam eden yargılama sürecinin izlenmesine karar verildiği, 

- Öte yandan yüklenicinin tasfiye kesin hesabının mahkeme marifetiyle 
yapılması ve 15,9 milyon TL tutarındaki teminat mektuplarının dava neticeleninceye 
kadar nakde çevrilmesinin engellenmesini teminen ihtiyati tedbir kararı verilmesi 
talebiyle Kuruluş aleyhine 24.05.2007 tarihinde Ankara 1. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2007/292 esasına kayden açtığı, 04.03.2009 tarihli mahkeme kararıyla 
dava dosyasının bilirkişiye tevdi edildiği, Bilirkişi heyetince hazırlanarak mahkemeye 
sunulan 18.02.2014 tarihli raporda ise; II. Kısım inşaat için çıkarılan kesin hesap 
sonucunda davacı olan yüklenici firmanın 4.383.320 TL alacaklı olduğu,  bu nedenle 
teminat mektuplarının firmaya iade edilmesinin gerektiği ve mahkemenin takdiri 
halinde firmanın TC Merkez Bankası avans faizi isteyebileceği, I. Kısım inşaat için ise 
yüklenici firmanın Kuruluşa sadece 29.329 TL borçlu olduğu sonuç ve kanaatine 
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varıldığı, Kuruluşun söz konusu Bilirkişi raporuna yönelik itirazı sonucunda 
hazırlanan ek Bilirkişi raporunun mahkemeye sunulduğu, Bilirkişi ek raporunda 
davacının esas dava ile ilgili olarak yaptığı itirazların incelenmesi sonucunda bazı 
metrajlarda yapılan eksikliklerin tamamlandığı ve bunun neticesinde davacının 
4.481.289,23 TL alacaklı olduğu belirtilmektedir. Kuruluşun söz konusu Bilirkişi ek 
raporuna itirazlarını Mahkemeye sunduğu, Mahkemenin 03.10.2014 tarihli 
duruşmasında 6545 Sayılı Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 Sayılı Kanunun 5 
inci maddesi ve HSYK 1 inci Dairesinin 26.08.2014 tarih ve 1876 Sayılı Kararı 
dikkate alınarak yargılamanın Heyetçe yürütülmesine karar verildiği ve Mahkemenin 
01.10.2015 tarihli duruşmasında verilen 2015/700 K. sayılı karar ile davanın 
yetkisizlik nedeni ile reddine karar verilmiştir. Bahse konu karar Yargıtay 15. Hukuk 
Dairesinin 07/11/2016 tarih ve 2016/3499 Esas ve 2016/4557 K. sayılı kararı ile 
bozulmuştur. 

Yeni esas numarası 2016/903 olan dosyanın 09/03/2017 tarihli duruşmasında 
dosyanın geldiği aşama ve mahkeme heyetinin yeniden oluşması nedeniyle taleplerin 
değerlendirilmesi maksadıyla dosyanın mahkeme heyetince incelemeye alınmasına 
karar verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.  

- TOBB’a satılan binalarla ilgili olarak yüklenici firma tarafından ödenmesi 
gereken ancak devir esnasında Şirket tarafından ödenen ruhsat harçları, SSK primleri, 
su ve elektrik bedelleri ile asansör teşkilatına ait 1.755.519 TL’nin firma tarafından 
verilen teminat mektuplarından bir kısmının nakde çevrilmesi suretiyle tahsil edildiği, 
Ancak, YDK’nın 2006 yılı raporunda yapılan bu ödeme için 3095 sayılı Yasaya göre 
ticari işlerde uygulanması gereken faiz oranının uygulanmadığı gerekçesiyle konunun 
Şirket Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve gerekirse soruşturulmasının 
istendiği,  düzenlenen 05.06.2008 tarih, 70-38 sayılı inceleme raporunda tespit edilmiş 
olan 165,1 bin TL tutarındaki faiz farkının 15.07.2008 tarih, 5461-5483 sayılı yazıyla 
Firmadan talep edildiği, Firmanın 30.07.2008 tarih, GM/02/TK-050 sayılı cevabi 
yazısında belirtilen borcun teminat mektupları nakde çevrilmeksizin, kesin hesap 
kapsamında değerlendirilmek ve kesin hesap sonucuna göre mahsup veya tahsil 
edilmesinin mümkün görülmesi halinde, hukuki ihtilaf doğmaması ve iyi niyet ifadesi 
olarak borcun kabul edilebileceğinin belirtildiği, bu talebin Şirket tarafından 
11.09.2008 tarih, 187 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görüldüğü ve yüklenici 
firmaların taahhüdüne ve kesin hesap sonucuna göre söz konusu alacağın tahsil 
edileceği, 

tespit edilmiştir. 
Tekel Ankara Başmüdürlük İdare ve Ambar ve Genel Müdürlük Binası 

İnşaatıyla ilgili olarak; Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda tespit edilen fazla 
ödemenin yüklenici firma ile sorumlu kurum personelinden tahsil edilmesi amacıyla 
Kuruluş tarafından İstanbul 34. Noterliğinden yüklenici firmalara 21/02/2009 tanzim 
tarihli ihtarname gönderilerek bahse konu fazla ödemelerin iadesi talep edilmiştir. 
Ancak söz konusu ihtarnameye yükleniciler tarafından da noter kanalıyla itiraz 
edilmiştir. Bunun üzerine 31/03/2009 tarihinde İstanbul 9 uncu Asliye Ticaret 
Mahkemesinde toplam 50.098.361,89 TL lik alacak için açılan 2009/245 esas sayılı 
davada kesin hesabın yapılmasından sonra bir karar verilmesi maksadıyla Ankara 1. 
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Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/903  esasında görülen davanın sonucu bekletici 
mesele yapılmış olup, 

 yargılamanın devam etmekte olduğu görülmektedir. 
 Yüklenici firmanın kesin hesabının mahkeme marifetiyle yapılması ve toplam 

15,9 milyon TL bedelli teminat mektuplarının dava neticeleninceye kadar nakde 
çevrilmesinin engellenmesini teminen ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle Kuruluş 
aleyhine açılan Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/292 esas sayılı davaların 
takip gerekmektedir.. 

- Çamaltı Tuz Yıkama Tesisi ve İyileştirme Yatırımı(1994B050110): 
Bu projeye ilişkin ihale Şirket Yönetim Kurulunun 30.05.1997 tarih ve 471 

sayılı Kararı ile İndet İnşaat Dekorasyon Tesisat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ludan 
Engineering Co. Ltd. ortaklığında; İnşaat ve inşaat tesisatı, yurtiçi ve dışı makine ve 
teçhizat, proje ve proje kontrollüğü hizmetlerini kapsamak üzere %14,80 ihale tenzilatı 
ile 297,8 bin TL bedelle ihale edilmiştir. 09.06.1997 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 
27.06.1997 tarihinde kısmi yer teslimi yapılmış, 280 takvim gününde bitirilmek üzere 
06.04.1998 tarihi süre sonu olarak belirlenmiştir. 

Ancak, daha sonra bazı modernizasyon işlemlerinin projeye ilavesi ile proje, % 
40 oranında büyütülmüş ve 1 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Revize edilen 
şekliyle yatırımına devam edilmiş olup, projenin diğer yatırım faaliyetleri devam 
ederken Büyükşehir Belediyesi ile sorunlar nedeniyle yer teslimi yapılamayan Tuz 
Yıkama Tesisleri için de 15.02.1999 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Yüklenici firma, 24.06.2000 tarihli dilekçesi ile taahhüdünün geçici kabul 
aşamasına geldiğini bildirmiş, deneme üretimi çalışmaları 14.09.2000 tarihinde 
başlamıştır. Geçici kabul heyetince belirlenen eksik ve hatalı imalatların 
tamamlanması için firmaya 31.12.2002 tarihine kadar ek süre verilmiştir. Ancak firma 
eksikleri tamamlamamış ve tesisi çalışır düzeye getirmemiş, geçici kabul 
yapılamadığından konu Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmiş ve 25.12.2003 tarih 
ve 12–27 sayılı inceleme raporu hazırlanmıştır.  

Firma ise, işin geçici kabulünün yapılmamasını müteakip Karşıyaka 3. Asliye 
Hukuk Mahkemesine “işin ifasının tespiti, 556,2 milyar TL’nin tahsili ve Kuruluş 
nezdinde bulunan 51 adet banka teminat mektubunun iadesi” talebiyle dava açmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan inceleme raporunda ise, müfettişlikçe 
bilirkişi olarak görevlendirilen 17 Öğretim Üyesinin 08.03.2003–24.07.2003 tarihleri 
arasında İzmir Çamaltı Tuzlası İşletmesinde yaptıkları incelemelerden sonra verdikleri 
rapora yer verilerek; 

- Üniversite Jeoloji Mühendisliği tarafından hazırlanan raporda, havuzların 
sedde imalatında 253.918.300 ton taşın hak edişlere konu olmasına karşın her hangi bir 
alım belgesiyle kanıtlanmamış olduğu, yapılan ölçümlemeler sonucunda bazı poz 
miktarları arasında 2–3 kat fark bulunduğu, özellikle taş tahkimatında bu kadar fazla 
ödemenin sehven yapılmış bir hata olmayacağı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 
9,9 milyon TL tutarında İdare zararının bulunduğu,  
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- Söz konusu yatırım kapsamındaki yığın konveyörü dışındaki Tuz Toplama 
Makinesi, Mobil Konveyör Sistemi, Hareketli Mobil Bunkerli Ara Elavatör, Ham Tuz 
İletim Bantlarının kabul edilmemesi, ayrıca Ham Tuz Yükleme Bunkeri, Aktarma 
Kulesi Tuz Yıkama Tesisi arasındaki iletim bantları yıkama tesisinin kumlanması ve 
boyanması imalatlarında Makine Mühendisliği Fakültesi tarafından yapılan inceleme 
sonucu düzenlenen raporda toplam 3,4 milyon TL tutarında noksan imalat saptandığı, 

- Elektrik ve elektronik imalatı ile ilgili konularda Elektrik Elektronik 
Mühendisliği bölümü üyelerince hazırlanan raporda toplam 2,8 milyon TL İdare 
zararının hesaplandığı ve raporun sonucunda ise belge ve projelerin incelenmesi ve 
sahada yapılan ölçüm, gözlem ve sondaj ile laboratuvar çalışmalarıyla belirlenebilen 
16,1 milyon TL tutarında İdare zararının oluştuğu,  

sonucuna varıldığı görülmüştür. 
Bu rapor üzerine, İdare zararının tahsili amacıyla İstanbul 10. Asliye Ticaret 

Mahkemesinin 2000/537 esasına kayden “İşin sözleşmesine uygun ifa edilmediği, 
eksik ve projesine uygun olmadığı” hususlarına istinaden fazlaya dair talep ve hakların 
saklı tutulması kaydıyla 16,1 milyon TL tutarında alacak davası, Kamu zararına neden 
olan ilgililer hakkında ise İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde ceza davası açılmıştır.  

Firmanın açmış olduğu dava ile Kuruluşun açmış olduğu karşı davanın, konu ve 
taraflarının aynı olması nedeniyle birleştirme kararı verilmiş, bu karar sonrası İstanbul 
3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/1871 esasına kayden devam eden davanın, 
19.12.2005 tarihinde kısmen kabulüne, Kuruluşun açmış olduğu davanın ise reddine 
karar verilmiştir. Kuruluş kararı temyiz etmiş, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 
18.09.2008 tarih, 2008/3580–5414 E-K sayılı kararı ile Kuruluş lehine olmak üzere 
karar bozulmuştur. 

Kuruluş lehine bozulan ve 2009/569 esas üzerinden devam eden yargılamanın 
18.02.2010 tarihinde yapılan duruşmasında Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi eli 
ile bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş, yapılan inceleme sonucunda 
hazırlanan 06.06.2011 tarihli Bilirkişi Raporunda;  Kuruluşun talep ve davasının haklı 
olduğuna dair tespitte bulunulmuş, ancak bu sonuca davacı firma itiraz etmiştir. 
Mahkeme bu defa Ek bilirkişi raporu alınmasına ve mahallinde keşif yapılmasına karar 
vermiştir. İstanbul 20.Asliye Ticaret Mahkemesinin kapatılması üzerine dosya 
14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/ 300 esasına kaydedilmiş ve duruşma 
29.09.2016 tarihine atılıdır.  

Öte yandan, Karşıyaka 1. Ağır Ceza mahkemesinin 2004/764 esasına kayden 
yapılan yargılama sonucunda verilen 18.05.2009 tarihli karar ile sanıklar İzzet Değer, 
Mustafa Aydın, Hilmi Kılıç, Nurettin Yılmaz ile İNDET firması yetkilisi Hakan 
Beşerlerin resmi evrakta sahtecilik iddiasıyla açılan davanın 14.07.2014 tarihli 
duruşmasında sanıkların cezalandırılması kararı verildiği temyiz aşasında olan 
dosyanın 2015/214 esasına kayden yargılamanın devam ettiği görülmüştür.  

Bozma kararından sonra bazı mahkemelerin kapatılması nedeniyle farklı 
mahkemelerde yargılamasına devam edilen dava dosyası, son olarak  İstanbul 
14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/ 300 esasına kaydedilmiş olup, dosya bilirkişi 
incelemesindedir.  
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Öte yandan, Karşıyaka 1. Ağır Ceza mahkemesinin 2004/764 esasına kayden 
yapılan yargılama sonucunda verilen 18.05.2009 tarihli karar ile sanıklar İzzet Değer, 
Mustafa Aydın, Hilmi Kılıç, Nurettin Yılmaz ile İNDET firması yetkilisi Hakan 
Beşerlerin resmi evrakta sahtecilik iddiasıyla açılan davanın 14.07.2014 tarihli 
duruşmasında sanıkların cezalandırılması kararı verilmiş olup, Yargıtay temyiz 
incelemesinde şahsi hak talepleri hakkında bir karar verilmemesi nedeniyle mahkeme 
kararı bozulmuş olup, mahkemenin 2015/214 esasına kayden yargılama devam 
etmektedir.  

-Kastamonu Başmüdürlüğü Stok Ambarı Tamiratı ve Tadilatı: 
2002 yılı yatırım programında idame-yenileme projesi kapsamında 300 bin TL 

ödeneği bulunan yatırım, Yönetim Kurulunun 22.04.2002 tarih ve 373 Sayılı Kararıyla 
anahtar teslimi 254 bin TL keşif bedeli üzerinden ihale edilmiştir. 

İşin bitiminde Kuruluş Teftiş Kurulu tarafından yapılan inceleme ve soruşturma 
sonucunda düzenlenen 29.04.2005 tarih ve 52-11 sayılı Adli Soruşturma Raporu ile 
05.05.2005 tarih ve 52-12 sayılı raporlarla belirlenen idare zararının tazmini için 
İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2005/866 esasa kayden alacak davası 
açılmış, bu sırada Kuruluş bakiye alacağının tahsili için yüklenici firma ve diğer 
sorumlular aleyhine İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/528 esasına kayden 
alacak davası açılmış, anılan Mahkemenin 17.05.2007 tarihli celsesinde İstanbul 13. 
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/866 Esas Sayılı dosyası üzerinden birleştirilmesine 
karar verilmiş ve yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne dair verilen 
karar taraflarca temyiz edilmiş, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2015/1048 E, 
2016/3263 K. sayılı ve 08.06.2016 tarihli ilamı ile Mahkeme kararının bozulmasına 
karar verilmiş olup, dosya halen Yargıtay’da karar düzeltme incelemesindedir. 

2-Yıllık programlarda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal 
düzenlemeler: 

2016 yılı Programında Holding’e ilişkin olarak “2015 yılı sonu itibarıyla 233 
sayılı KHK kapsamında faaliyet gösteren 17 KİT ile özelleştirme programında bulunan 
ve yüzde 50’den faz la kamu payı olan TEDAŞ, TEMSAN, TDİ, TÜRKŞEKER, 
Sümer Holding AŞ. ve tta Gayrimenkul AŞ. KİT dengesi kapsamında izlenmektedir.” 
Şeklinde bir tespitinde bulunulmuş olup, başkaca bir değerlendirme yapılmamıştır. 

K-Özelleştirme çalışmaları:  
Holding’in 1987 yılından 2016 yılsonuna kadar özelleştirilmiş olan, varlık 

portföyünde kayıtlı bağlı ortaklık ve iştirak hissesi, işletme, marka, tesis, yarım kalmış 
tesis, mağaza, bina ve arsaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir 
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Tablo 24: Özelleştirilmiş bağlı ortaklık ve şirketler 
BAĞLI ORTAKLIK VE  
ŞİRKETLER Alıcının Adı Tarih ÖYK, ÖİB 

kararları 
Devir 
Tarihi 

1 Aksantaş    04.10.2001 ÖİB-K  / 691 31.10.2001 

2 Köyteks   24.11.1998 ÖYK / 98/92 31.12.1998 

3 Sümerbank AŞ. İpeks Tekstil 11.09.1995 ÖYK / 95/69 24.10.1995 

4 Sümerhalı AŞ. San. ve  Tic. Bakanlığı 18.09.1997 ÖYK / 97/43 31.12.1997 

5 T.Y.T.AŞ.   19.01.1995 ÖİB-K   / 356 31.05.1995 

6 Turban AŞ.   01.03.2002 ÖYK / 1553 07.02.2003 

7 Tümosan   27.02.2002 ÖYK / 1493 07.02.2003 

8 TZD AŞ.   08.02.2002 ÖYK / 1027 07.02.2003 

9 Manisa Pam. Men. AŞ. Manisa Ortak Girişim Grubu 13.06.2005 ÖYK   / 2005/67 13.07.2005 

10 Bergama Pam. İp. Dok. San. AŞ. Bergama Belediyesi 13.06.2005 ÖYK  / 2005/72 14.07.2005 

11 Antalya Pam. Dok. San. T.AŞ. Kepez Belediyesi 31.01.2005 ÖYK  / 2005/19 10.02.2005 

12 SİDAŞ-Sivas Dok. San. AŞ. Sivas Belediyesi 26.08.2005 ÖYK / 2005/101 14.12.2005 

13 TÜGSAŞ   22.08.2005 ÖİB-K / 1225 19.09.2005 

14 SEKA   22.08.2005 ÖİB-K / 1225 19.09.2005 

15 TDÇİ  15.11.2007 ÖİB-K/ 1246 29.01.2008 

16 tta Gayrimenkul AŞ.   26.08.2016 ÖİB-K/ 607 21.10.2016 

 
Tablo 25: Özelleştirilmiş tesisler ve yarım kalmış tesisler 

TESİSLER Alıcının Adı Tarih  ÖYK,ÖİB kararları Devir 
Tarihi 

1 Derme HES TEAŞ  (EÜAŞ) 18.04.2000 ÖYK / 2000/36 17.03.2004 

2 İvriz HES TEAŞ 18.04.2000 ÖYK / 2000/36 28.09.2000 

3 Kuşadası Eğitim. ve Dinlenme Tesisileri Aydın İl Özel İdaresi 14.11.2000 ÖYK / 2000/83 08.01.2001 

YARIM KALMIŞ TESİSLER             

1 Sinop/ Boyabat Ayakkabı Fab. Hamdi Çulcu 11.10.1999 ÖİB-K / 99/04 16.11.1999 

2 Erzurum/ Dumlu Yün İpliği Fab. Tarım Kre. Koop.13.Böl 11.10.1999 ÖYK / 99/04 12.11.1999 

3 Erzurum/ Hacıömer Halı Atölyesi Jandarma Gn . Kom. 06.12.1997 ÖYK / 97/61 13.09.1998 

4 Erzurum/ İspir Ayakkabı Fab. Atatürk Üni. 18.11.1996 ÖYK / 96/31 02.02.1998 

5 Çorum/ Sungurlu Konf. Fab. Sungurlu Giyim 30.08.1997 ÖYK / 97/32 16.10.1997 

6 Erurum/Tortum Şayak Fab. Tortum Belediyesi 13.06.2005 ÖYK / 2005/68 23.12.2005 

Tablo 26: Özelleştirilmiş marka 
MARKA Alıcının Adı Tarih  ÖYK, ÖİB kararları Devir 

Tarihi 
Merinos Markası Kul. Hakkı Kiralanması Merinos Halı San. Ve Tic. AŞ. 14.10.2003 ÖİB-K / 2003/24 20.11.2003 

Tablo 27: Özelleştirilmiş mağazalar 
SIRA 
NO MAĞAZA 

ÖYK  
KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR NO  ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

1 11 adet mağaza 09.12.1996 ÖYK / 96/34 Muhtelif 09.12.1996 

2 291 adet mağaza 30.09.1993 YKK / 14/142 Muhtelif 30.09.1993 

3 88 adet mağaza 17.10.1995 ÖYK / 95/75 Muhtelif 17.10.1995 
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Tablo 28: Özelleştirilmiş işletmeler 

SIRA 
NO İŞLETMELER Alıcının Adı Tarih  ÖYK, ÖİB kararları Devir 

Tarihi 
1 Adana Pam. San. İşl. Yüksekbaş 19.01.1996 ÖYK / 96/1 07.03.1996 

2 Adana Pamuk Satınalma Çırçır İşl. Kapatıldı 08.05.2003 ÖYK / 2003/22 31.05.2003 

3 Adıyaman Pam. San.İşl. A-D Tekstil İşl. San. ve Tic. AŞ. 21.10.2003 ÖYK / 2003/73 26.12.2003 

4 Afyon/Sincanlı Tiftik Tops Fab. Özerler Holding 20.04.1998 ÖYK / 98/30 27.05.1998 

5 Aksantaş 2 Fabrikası Güney Sanayi 18.09.1997 ÖYK / 97/45 17.11.1997 

6 Bünyan Yünlü San. İşl. Recep Mamur 18.09.1997 ÖYK / 97/45 10.11.1997 

7 Denizli Pam. San. İşl. Zafer Tic. 06.12.1997 ÖYK / 97/53 17.03.1998 

8 Diyarbakır Halı Fab. Diyarbakır Belediyesi 14.08.1998 ÖYK / 98/30 24.12.1998 

9 Ereğli Pam. San. İşl. Albayrak 18.09.1997 ÖYK / 97/45 10.11.1997 

10 Erzincan Pam. San. İşl.  Zafer 19.01.1996 ÖYK / 96/1 10.03.1996 

11 Eskişehir Basma San. İşl. Sarar 19.01.1996 ÖYK / 96/1 28.02.1996 

12 Gemlik Sungipek Viskoz Mam. San. İşl.  TEKEL 13.01.1998 ÖYK / 98/8 16.04.1998 

13 Hereke Yünlü San.  İşl. Kilimci 19.01.1996 ÖYK / 96/1 28.02.1996 

14 Hereke Halı Fab. TBMM 14.06.1995 ÖYK / 95/45 03.07.1995 

15 Isparta Halı Fab. Sümerhalı AŞ. 18.09.1997 ÖYK / 97/43 23.06.1998 

16 İzmir Basma San. İşl. İzmir İl Özel İdaresi 14.11.2000 ÖYK / 2000/83 19.08.2003 

17 K.Maraş Pam. San. İşl. Arsan Tekstil 20.04.1998 ÖYK / 98/30 14.05.1998 

18 Karaman Pam. San. İşl. Kombassan 19.01.1996 ÖYK / 96/1 05.03.1996 

19 Kayseri Pam. San.İşl. Maliye  (Erciyes Üni) 09.08.1999 ÖYK / 99/54 01.11.2000 

20 Kütahya/ Gediz Fırın Mak. Fab.  Dumlupınar Üni. 26.01.1994 ÖYK / 94/10 08.11.1994 

21 Malatya Pam. Dok. San.İşl. MGG San. ve Tic. AŞ. 08.01.2004 ÖYK / 2004/06 27.02.2004 

22 Mersin Serbest Bölge Depo Binası              Kiraz Depolama 11.11.1998 ÖİB-K / 10 30.12.1998 

23 Mersin Serbest Bölge Konf. Üre.Tes. Palmiye Tekstil 11.11.1998 ÖİB-K / 10 30.12.1998 

24 Mersin Serbest Bölge Satış Mağazası       ESK Otomotiv 11.11.1998 ÖİB-K / 10 30.12.1998 

25 Nazilli Basma San. İşl. Adnan Menderes Üni. 14.11.2000 ÖYK / 2000/83 25.07.2003 

26 Nevşehir Pam. Dok. San. işl. Nesteks 19.01.1996 ÖYK / 96/1 28.02.1996 

27 Pertek Yün İp. Fab. Sümerhalı AŞ. 23.02.1998 ÖYK / 98/16 12.05.1998 

28 Sagei Arş. ve Gel. İşl. TÜBİTAK 19.01.1996 ÖYK / 96/2 25.03.1996 

29 Sakarya Traktör San. İşl. Başak Traktör AŞ. 13.05.2003 ÖYK / 2003/27 14.08.2003 

30 Salihli Palamut ve Valeks San. İşl. Ar-Tu Kimya 20.04.1998 ÖYK / 98/30 02.06.1998 

31 Şanlıurfa Yapağı Yık. ve Yün İp. Fab. Zafer Tekstil 19.01.1996 ÖYK / 96/1 01.03.1996 

32 Tarsus Men. Boya. San. İşl. Maliye (Tarsus Beld.) 10.10.2000 ÖYK / 2000/75 21.12.2000 

33 Taşköprü Jüt İpliği Fab. TEKEL 11.09.1995 ÖYK / 95/70 25.09.1997 

34 Tümosan Türk Motor ve Traktör San. İşl. Alçelik Çel. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ. 27.05.2004 ÖYK / 2004/45 01.07.2004 

35 Yıldız Çini ve Por. San. İşl. TBMM 14.06.1995 ÖYK / 95/45 03.07.1995 

36 Bakırköy Konf San. İşl. Doğa Madencilik End. Ve Tic. AŞ. 07.09.2004 ÖYK / 2004/78 08.10.2004 

37 Çanakkale Sent. Deri San. İşl. İremsan Kağıtçılık Tur S ve T. Ltd.Şti. 23.09.2004 ÖYK / 2004/88 04.11.2004 

38 
 

Akdeniz Pam. San. İşl. Kapatıldı 26.08.2004 ÖYK / 2004/68 06.10.2004 

Akdeniz Pam. San. İşl. TOKİ 31.01.2005 ÖYK / 2005/04 17.02.2005 

Akdeniz İşl. (Makine Teçhizat) Ahmet ve Abdullah Kılıçlar Met. S.ve T.Ltd.Şti 06.04.2005 ÖYK / 2005/44 23.05.2005 

39 

MerinosYünlü San. İşl. Kapatıldı 23.09.2004 ÖYK / 2004/90 17.11.2004 

MerinosYünlü San. İşl. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 25.10.2004 ÖYK / 2004/104 15.07.2005 

Merinos (Makine Teçhizat) Ere Metal Ltd.Şti. 11.08.2005 ÖYK / 2005/92 05.09.2005 

40 Diyarbakır Pam. San. İşl. M.Sait DİLEK 01.11.2004 ÖYK / 2004/108 09.12.2004 

41 Beykoz Deri ve Kund. San. İşl. Yıldırım Dış Tic. Ve Paz. AŞ. 07.04.2004 ÖYK / 2004/29 14.04.2005 

42 
 

Van Deri ve Kundura San. İşl. Kapatıldı 02.12.2004 ÖYK / 2004/117 10.01.2005 

Van Deri ve Kundura San. İşl. KOSGEB (Taşınmazları) 24.12.2004 ÖYK / 2004/127 30.12.2004 
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Van İşl. (Makine Teçhizat) Van İl Özel İdaresi (Makine teçhizat) 28.02.2005 ÖYK / 2005/28 15.03.2005 

43 
Sarıkamış Ayakkabı İşl. Kapatıldı 02.12.2004 ÖYK / 2004/117 10.01.2005 

Sarıkamış Ayakkabı İşl. Karadeniz Petrol Ltd.Şti. 13.06.2005 ÖYK / 2005/56 19.08.2005 

44 

Tercan Ayakkabı İşl. Kapatıldı 02.12.2004 ÖYK / 2004/117 10.01.2005 

Tercan  (Makine Teçhizat) Kılıç Tic. İsmet KILIÇ 28.07.2005 ÖİB-K / 2005/20 25.08.2005 

Tercan Ayakkabı İşl. Tercan Köylere Hizmet Götürme Birliği 13.12.2005 ÖYK / 2005/141 02.03.2006 

45 Isparta Halı Fab. Maliye hazinesi 28.11.2008 ÖYK / 2008/69 03.03.2010 

46 Mazıdağı Fosfat İşletmesi TMC Enerji AŞ. 11.05.2011 ÖYK / 2011/47 21.07.2011 
 
Tablo 29: Özelleştirilmiş iştirakler 
SIRA 
NO İŞTİRAKLER Tarih  ÖYK, ÖİB 

kararları 
Alıcının Adı Devir 

Tarihi 
1 Basf (%0,0 Hissesi) 17.12.1999 ÖYK / 99/06 Yarımca Porselen 28.12.1999 
2 Basf (%39,98 Hissesi) 12.10.1999 ÖYK / 99/70 Basf (Alman Ort.) 15.11.1999 
3 Gentaş        İMKB'de 02.07.1995 
4 Kepez (Antalya İştiraki)        İMKB'de 13.09.1995 
5 Kütahya Porselen        İMKB'de 02.07.1995 
6 Mannesman (%35,73 Hissesi) 18.09.1997 ÖYK / 97/45 Borusan Hol.AŞ. 05.10.1998 
7 Sifaş         İMKB'de 26.07.1995 
8 Soda San. (% 9,23 Hissesi) 20.04.1998 ÖYK / 98/30 T.İş Bankası AŞ. 11.05.1998 
9 Sümerbank AŞ.'ye devredilen  İşt . His 16.07.1993 YPK / 93/17 Sümerbank AŞ. 16.07.1993 

10 Ankara Halk Ekmek ve Un Fab. AŞ 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Belya-Ank.Bas.Yay.ve San.Tes.İşl.S.ve 
T.AŞ. 01.03.2000 

11 ÇANTAŞ-Çankırı Tuz Ür. Üretim ve Dağ. AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Ahmet YILDIZ 01.03.2000 
12 ÖBİTAŞ İnşaat ve Ticaret AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 T.Halk Bankası Per. Yard.Vak. 01.03.2000 
13 TUNGAŞ-Tunceli Gıda San. AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Feniş Yem San. ve Tic. AŞ. 01.03.2000 
14 MAKSAN-Malatya Makine San. AŞ 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Reha TEMİZEL 24.03.2000 

  15 Liman İşl. ve Nak. San. ve Tic .AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Egelim Ege Liman Hiz.ve Nak.AŞ. 29.03.2000 
16 Ege Et Mamul. Yem ve San. Tic. AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Çipaş-Çine Gıda Mad. AŞ. 05.05.2000 
17 Pancar Ekicileri Birliği AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Şekerbank T.AŞ. 22.03.2000 
18 MAN Kamyon Oto. San. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ahmet UYGURMEN 29.03.2000 
19 DOSAN Konserve San. ve Tic. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Unilever Holding AŞ. 30.03.2000 
20 Balıkesir Pam. Dok. San. T.AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 A.Rona YIRCALI 03.04.2000 
21 Aydın Tekstil İşl. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
22 Ceyhan San.Tic .İşletmeleri  . 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
23 KASTAŞ-Karadeniz Çim. Kir.Ürün.S.AŞ 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
24 Mars Ticaret ve Sanayi AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
25 OYTAŞ İç ve Dış Tic. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
26 ÜLFET-Gıda ve Sabun San. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
27 TOE-Türk Otomotiv End. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Yapı ve Tic. AŞ. 05.04.2000 
28 İMSA-İstanbul Meşrubat San. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Elit Elktr. Cih. İth. İhr. Tic. AŞ. 09.05.2000 
29 Metal Kapak San. ve Tic.AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Has Holding AŞ. 09.05.2000 
30 Etüdaş-Erzincan Tarım Ür. Üret. ve Değ. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Erbaysu Yem San. Ltd. Şti. 28.08.2000 
31 Ross-Breeders-Köy-tür Ana Dam. Tav. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Köy-Tür Holding AŞ. 29.08.2000 
32 Aymar Yağ San. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Unilever Holding AŞ. 31.08.2000 
33 Toros Gübre ve Kimya End. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Tekfen Sanayi Yatırımları AŞ. 09.10.2000 
34 Olgun Çelik San. ve Tic. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 T.Halk Bankası Per. Yard. Vak. 23.11.2000 
35 Eryağ-Erciyes Yağ San. AŞ. 14.10.2003 ÖİB-K / 2003/25 Abdullah Keskinkılıç 27.10.2003 
36 Sütaş 09.02.2004 ÖİB-K / 2004/04 Muharrem Yılmaz 19.02.2004 
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  15 Liman İşl. ve Nak. San. ve Tic .AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Egelim Ege Liman Hiz.ve Nak.AŞ. 29.03.2000 
16 Ege Et Mamul. Yem ve San. Tic. AŞ. 16.02.2000 ÖİB-K / 2000/05 Çipaş-Çine Gıda Mad. AŞ. 05.05.2000 
17 Pancar Ekicileri Birliği AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Şekerbank T.AŞ. 22.03.2000 
18 MAN Kamyon Oto. San. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ahmet UYGURMEN 29.03.2000 
19 DOSAN Konserve San. ve Tic. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Unilever Holding AŞ. 30.03.2000 
20 Balıkesir Pam. Dok. San. T.AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 A.Rona YIRCALI 03.04.2000 
21 Aydın Tekstil İşl. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
22 Ceyhan San.Tic .İşletmeleri  . 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
23 KASTAŞ-Karadeniz Çim. Kir.Ürün.S.AŞ 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
24 Mars Ticaret ve Sanayi AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
25 OYTAŞ İç ve Dış Tic. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
26 ÜLFET-Gıda ve Sabun San. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Ayfer YÜKSEL 04.04.2000 
27 TOE-Türk Otomotiv End. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Yapı ve Tic. AŞ. 05.04.2000 
28 İMSA-İstanbul Meşrubat San. AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Elit Elktr. Cih. İth. İhr. Tic. AŞ. 09.05.2000 
29 Metal Kapak San. ve Tic.AŞ. 08.03.2000 ÖİB-K / 2000/06 Has Holding AŞ. 09.05.2000 
30 Etüdaş-Erzincan Tarım Ür. Üret. ve Değ. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Erbaysu Yem San. Ltd. Şti. 28.08.2000 
31 Ross-Breeders-Köy-tür Ana Dam. Tav. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Köy-Tür Holding AŞ. 29.08.2000 
32 Aymar Yağ San. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Unilever Holding AŞ. 31.08.2000 
33 Toros Gübre ve Kimya End. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 Tekfen Sanayi Yatırımları AŞ. 09.10.2000 
34 Olgun Çelik San. ve Tic. AŞ. 28.07.2000 ÖİB-K / 2000/11 T.Halk Bankası Per. Yard. Vak. 23.11.2000 
35 Eryağ-Erciyes Yağ San. AŞ. 14.10.2003 ÖİB-K / 2003/25 Abdullah Keskinkılıç 27.10.2003 
36 Sütaş 09.02.2004 ÖİB-K / 2004/04 Muharrem Yılmaz 19.02.2004 

 

 

37 ODTÜ Teknopark Gel. Müh. İnş. Taah. Tic.AŞ. 10.05.2004 ÖİB-K / 2004/24 Bleda Yapı San.Tur.Tic.AŞ. 02.06.2004 
38 İstanbul İmar Ltd. Şti. 30.12.2004 ÖYK / 2004/132 Pars İnş.Taah.ve San. Tic. AŞ. 14.02.2005 
39 Yeşilova Halı ve Yün İp. ve Bat Fab.AŞ. 13.06.2005 ÖYK / 2005/60 Burdur İl Özel İdaresi 31.08.2005 
40 ASELSAN 20.07.2005 ÖİB Oluru 1060  İMKB'DE 
41 BUMAS 18.04.2007 ÖİB-K / 2007/03 Gökal Tarım Hay. Süt Ür. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 07.06.2007 

42 NİTROMAK 11.03.2008 ÖYK / 2008/18 Altay End.Yatırım ve Tic. AŞ. ve  ORT 
GİR.GRUBU 25.04.2008 

43 Beslen Makarna 28.11.2008 ÖYK / 2008/68 Gaziantep İl Özel İdaresi 02.02.2009 
44 Türk Arap Gübre AŞ. 28.01.2013 ÖYK / 2013/14 Toros Tarım San. ve Tic. AŞ. 13.02.2013 
45 TPAO 08/12/2015 ÖİB  / 7971 Hazine 08/12/2015 

Tablo 30: Özelleştirilmiş binalar: 
SIRA 
NO 

TAŞINMAZIN (BİNA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR 
NO  

ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

1 Adana Satış Mağ.-Böl. Md. Binası 24.06.1997 ÖYK 97/23 Kredi ve Yurtlar Kurumu 25.08.1997 

2 Adana Çırçır Lojman (33-35-36-37-38-39-40 No.lu) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Abdülhamit Tağ 04.12.2003 

3 Adana Ceyhan 4 loj. İd. Bina + 12 depo (TZD AŞ) 04.11.2004 ÖİB K 2004/42 Mehmet ÇETİN 20.12.2004 

4 Adana İşl. Sos. Tes. (10 adet ikiz tek katlı lojman) 04.11.2004 ÖİB K 2004/42 Ali KAYACI ve 8 ortağı 28.12.2004 

5 Adana İşl. Sos. Tes.  (Lokal) 23.05.2005 ÖİB K 2005/11 Tahir ACAROĞLU 30.06.2005 

6 Adana İşl. Sos. Tes.  (2 blokta 12 daire) 23.05.2005 ÖİB K 2005/11 Tahir ACAROĞLU 30.06.2005 

7 Adana İşl. Sos. Tes.  (tek katlı 4 adet lojman) 23.05.2005 ÖİB K 2005/11 Tahir ACAROĞLU 30.06.2005 

8 Adana İşl. Sos. Tes.  (22 adet daire) 23.05.2005 ÖİB K 2005/11 Mustafa YEŞİLYAPRAK 11.07.2005 

9 Adana İşl. Trafo Binası 13.06.2005 YKK 863 TEDAŞ 16.08.2005 

10 Adıyaman/Gölbaşı Binası (TZD AŞ) 06.02.2003 ÖYK 2003/02 Maliye Hazinesi (Adalet Bak.) 14.07.2003 

11 Adıyaman Su deposu 22.06.2009 ÖYK 2009/38 TPAO 22.06.2009 

12 Afyonkarahisar/Sandıklı Halıcılık Binası 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

13 Afyonkarahisar/Sandıklı Halıcılık Binası 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Afyon İl Özel İdaresi 27.01.2010 

14 Afyonkarahisar 4 Lojmanlı İdari Bina+2 Depo (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Tekinler Koll Şti. 08.10.2003 

15 Aksaray Arsası (Karkas halde fabrika) (TÜMOSAN) 24.02.2003 ÖYK 2003/03 Aksaray İl Özel İdaresi 07.04.2003 

16 Ankara Yenişehir Mağazası 11.08.1993 YKK 11/119 Ekol Giyim San. 11.08.1993 

17 Ankara Cebeci Lojmanları  (21 daire) 24.06.1997 ÖYK          97/ 23 Kredi ve Yurtlar Kurumu 01.09.1997 

18 Ankara Kurtuluş Lojmanları  (8 daire) 24.06.1997 ÖYK          97/ 23 Kredi ve Yurtlar Kurumu 01.09.1997 

19 Ankara Gölbaşı Tesisleri 23.02.1998 ÖYK 98/16 Sümerhalı AŞ.  12.05.1998 

20 Ankara TYT AŞ. Genel Müdürlük Binası 20.04.1998 ÖYK 98/31 Başbakanlık  13.05.1998 

21 Ankara Emek 26 Daireli Blok 23.02.1998 ÖYK 98/16 Sümerhalı AŞ. 23.07.1998 

22 Ankara Carrier Mağazası 21.04.1998 ÖYK 98/32 Sümerhalı AŞ. 16.10.1998 

23 Ankara Bahçelievler Lojman  (14 Daire)  (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Nurçağ San. Ve Tic. Ltd. Şti. 06.10.2003 

24 Ankara/Nallıhan'da Arsa (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Mert Gıda Ve Tem San. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2003 

25 Ankara Şenlik Mah. Lojman (14 No.lu)(TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Hicran Keser 03.11.2003 

26 Ankara Şenlik Mah. Lojman (15 No.lu) (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Mustafa Kayış 03.11.2003 

27 Ankara Şenlik Mah. Lojman (3 No.lu) (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Sevim Altın 03.11.2003 

28 Ankara Etlik Lojman (12 No.Lu)   (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Murat Alpay 11.11.2003 

29 Ankara Etlik Lojman (14 No.Lu) (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Recep Alıcı 11.11.2003 

30 Ankara Etlik Lojman (18 No.Lu) (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Çetin Öztürk 11.11.2003 

31 Ankara Etlik Lojman (8 No.Lu)   (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Erbay Taşan 11.11.2003 
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SIRA 
NO 

TAŞINMAZIN (BİNA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR 
NO  

ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

32 Ankara Emek Lojmanları 12 Adet Daire (TZDK) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Nureddin Değer 05.12.2003 

33 
Ankara Şenlik Lojman 
(1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17) (TZD AŞ) 

09.02.2004 ÖİB K 2004/04 
İ.C.Erel-H.Türkmen-H.İbiş-
E.Özkuzucu 

03.03.2004 

34 
Ankara Etlik Lojman (1,2,3,4,5,6,9,10,11,13, 
15,16,17,19,20) (TZD AŞ) 

09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Mehmet Acer 05.03.2004 

35 Ankara Etlik lojman (7 no daire) (TZD AŞ) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Mehmet ACER 10.06.2004 

36 Ankara Şenlik mah. lojman (4 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Hüsrev TÜRKMEN-Ercan ÖZKUZUCU 15.06.2004 

37 Ankara/Nallıhan'da 3 depo  (TZD AŞ) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Mert Gıda ve Tem. Mad .San.Tic. Ltd. Şti. 24.06.2004 

38 Ankara TZD AŞ Gn. Md. lük Kampüsü(TZDK) 08.08.2002 ÖYK 2002/43 Ank.Ün.Tahsisen Maliye Haz. 03.09.2004 

39 Ankara TÜGSAŞ Gn. Md. lük binası  08.05.2003 ÖYK 2003/23 Adalet Bakanlığına tahsisen Maliye 13.12.2005 

40 Ankara Holding Genel Müdürlük Binası 14.11.2000 ÖYK 2000/83 Maliye (Kültür Bakanlığı) DEVROLMADI 

41 Ankara AOÇ Tesisleri (TZD AŞ) 08.06.2006 ÖYK 2006/46 Maliye (Jandarmaya tahsisen) 06.10.2006 

42 Ankara/Çankaya Mithatpaşa Binası 01.06.2010 ÖYK 2010/33 
Kamu hizmetinde kullanmak kaydıyla 
Maliye Haz. 

22.10.2010 

43 Ankara/Çankara Emek Lojmanları 09.12.2013 ÖYK 2013/185 
Eğitim ve Kültür Hiz. Kaydıyla 
Maliye Haz.  

30.12.2013 

44 Antalya Cami Şadırvanı (TZD AŞ) 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Diyanete Tahsisen Maliye Haz. 28.07.2005 

45 
Ankara/Çankaya Çukurambar Gen .Binası 
(TÜGSAŞ)   

02.12.2013 ÖYK 2013/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahüt San.Tic.AŞ. 

29.12.2014 

46 
Ankara/Çankaya Çukurambar Lojmanları B ve 
C3 Bloklar (TÜGSAŞ)   

02.12.2013 ÖYK 2013/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahüt San.Tic.AŞ. 

29.12.2014 

47 
Ankara/Çankaya Çukurambar Lojmanları A ve 
C2 Bloklar (TÜGSAŞ)   

02.12.2013 ÖYK 2013/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahüt San.Tic.AŞ. 

29.12.2014 

48 
Ankara/Altındağ/Hacıbayram Holding Genel 
Müdürlük Binası 

15.05.2015 ÖYK 2015/31 Ankara Sosyal Bilimler Ünv. 21.12.2016 

49 Artvin Dükkan (6 No.Lu)  (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Mustafa Yazıcı 05.12.2003 

50 Artvin Dükkan (7 No.Lu) (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Mustafa Yazıcı 05.12.2003 

51 Artvin/Murgul HES 02.11.2007 ÖİB 1205 ADÜAŞ 05.12.2007 

52 Aydın/Kuşadası Eğt. ve Dinlenme Tesisi 14.11.2000 ÖYK 2000/83 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ 08.01.2001 

53 Aydın Nazilli Lojmanları  (245 adet tapu) 02.01.2001 ÖYK 2001/01 Nazilli Belediyesi 16.03.2001 

54 Aydın/Nazilli/Sümer İlköğretim Okulu 02.12.2004 ÖYK 2004/120 MEB'e tahsisen Maliye Haz. 07.02.2005 

55 Aydın/Didim Dinlenme Tesisi  (HAZİNE) 13.12.2010 ÖYK 2010/109 ADAKALE TURİZM AŞ. 20.04.2011 

56 Aydın/Didim Dinlenme Tesisi  (HAZİNE) 10.11.2014 ÖYK 2014/112 
Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat 
Ticaret ve Sanayii AŞ. 

12.01.2015 

57 Balıkesir/Bandırma Mağaza / Lojman Binası 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Hicri Ercili 30.03.2004 

58 Bolu/Göynük Yonga Levha Sosyal Tesisleri  04.05.1984 YKK 15/244 Anadolu Üniversitesi 13.02.1985 

59 Bursa/Merinos Camii 21.10.1997 YKK 1997 Merinos Cami Der. 14.01.1997 

60 Bursa Bölge Müd. Deposu 30.08.1997 ÖYK 97/32 Kenan Sandalcı 16.10.1997 

61 Bursa Mağazası ve Banka 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 05.01.2004 

62 Bursa Sagem Yanı Bekar Pavyonu 03.08.2004 ÖYK 2004/57 Bursa Sağlık Md tahsisen Maliye Haz. 08.09.2004 

63 Bursa /Osmangazi Metro İstasyonu 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Bursa B.Ş.Belediyesine  tahs.Maliye Haz. 18.02.2005 

64 Çanakkale Gökçeada Mağ./ Loj. Binası 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Tarım Kre.Koop.2.Böl 05.11.1999 

65 Diyarbakır/Merkez El Halıcılığı Binası 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

66 Diyarbakır Halı Fab. Sos. Tes. ile Sümer Cami  14.09.1998 ÖYK 98/69 Diyarbakır Belediyesi 24.12.1998 

67 Diyarbakır Mağaza/ Lojman 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Mehmet Ali Çelik 18.11.2002 

96 Sayıştay   



 

 

SIRA 
NO 

TAŞINMAZIN (BİNA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
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NO  

ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

32 Ankara Emek Lojmanları 12 Adet Daire (TZDK) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Nureddin Değer 05.12.2003 

33 
Ankara Şenlik Lojman 
(1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17) (TZD AŞ) 

09.02.2004 ÖİB K 2004/04 
İ.C.Erel-H.Türkmen-H.İbiş-
E.Özkuzucu 

03.03.2004 

34 
Ankara Etlik Lojman (1,2,3,4,5,6,9,10,11,13, 
15,16,17,19,20) (TZD AŞ) 

09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Mehmet Acer 05.03.2004 

35 Ankara Etlik lojman (7 no daire) (TZD AŞ) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Mehmet ACER 10.06.2004 

36 Ankara Şenlik mah. lojman (4 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Hüsrev TÜRKMEN-Ercan ÖZKUZUCU 15.06.2004 

37 Ankara/Nallıhan'da 3 depo  (TZD AŞ) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Mert Gıda ve Tem. Mad .San.Tic. Ltd. Şti. 24.06.2004 

38 Ankara TZD AŞ Gn. Md. lük Kampüsü(TZDK) 08.08.2002 ÖYK 2002/43 Ank.Ün.Tahsisen Maliye Haz. 03.09.2004 

39 Ankara TÜGSAŞ Gn. Md. lük binası  08.05.2003 ÖYK 2003/23 Adalet Bakanlığına tahsisen Maliye 13.12.2005 

40 Ankara Holding Genel Müdürlük Binası 14.11.2000 ÖYK 2000/83 Maliye (Kültür Bakanlığı) DEVROLMADI 

41 Ankara AOÇ Tesisleri (TZD AŞ) 08.06.2006 ÖYK 2006/46 Maliye (Jandarmaya tahsisen) 06.10.2006 

42 Ankara/Çankaya Mithatpaşa Binası 01.06.2010 ÖYK 2010/33 
Kamu hizmetinde kullanmak kaydıyla 
Maliye Haz. 

22.10.2010 

43 Ankara/Çankara Emek Lojmanları 09.12.2013 ÖYK 2013/185 
Eğitim ve Kültür Hiz. Kaydıyla 
Maliye Haz.  

30.12.2013 

44 Antalya Cami Şadırvanı (TZD AŞ) 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Diyanete Tahsisen Maliye Haz. 28.07.2005 

45 
Ankara/Çankaya Çukurambar Gen .Binası 
(TÜGSAŞ)   

02.12.2013 ÖYK 2013/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahüt San.Tic.AŞ. 

29.12.2014 

46 
Ankara/Çankaya Çukurambar Lojmanları B ve 
C3 Bloklar (TÜGSAŞ)   

02.12.2013 ÖYK 2013/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahüt San.Tic.AŞ. 

29.12.2014 

47 
Ankara/Çankaya Çukurambar Lojmanları A ve 
C2 Bloklar (TÜGSAŞ)   

02.12.2013 ÖYK 2013/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahüt San.Tic.AŞ. 

29.12.2014 

48 
Ankara/Altındağ/Hacıbayram Holding Genel 
Müdürlük Binası 

15.05.2015 ÖYK 2015/31 Ankara Sosyal Bilimler Ünv. 21.12.2016 

49 Artvin Dükkan (6 No.Lu)  (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Mustafa Yazıcı 05.12.2003 

50 Artvin Dükkan (7 No.Lu) (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Mustafa Yazıcı 05.12.2003 

51 Artvin/Murgul HES 02.11.2007 ÖİB 1205 ADÜAŞ 05.12.2007 

52 Aydın/Kuşadası Eğt. ve Dinlenme Tesisi 14.11.2000 ÖYK 2000/83 AYDIN İL ÖZEL İDARESİ 08.01.2001 

53 Aydın Nazilli Lojmanları  (245 adet tapu) 02.01.2001 ÖYK 2001/01 Nazilli Belediyesi 16.03.2001 

54 Aydın/Nazilli/Sümer İlköğretim Okulu 02.12.2004 ÖYK 2004/120 MEB'e tahsisen Maliye Haz. 07.02.2005 

55 Aydın/Didim Dinlenme Tesisi  (HAZİNE) 13.12.2010 ÖYK 2010/109 ADAKALE TURİZM AŞ. 20.04.2011 

56 Aydın/Didim Dinlenme Tesisi  (HAZİNE) 10.11.2014 ÖYK 2014/112 
Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat 
Ticaret ve Sanayii AŞ. 

12.01.2015 

57 Balıkesir/Bandırma Mağaza / Lojman Binası 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Hicri Ercili 30.03.2004 

58 Bolu/Göynük Yonga Levha Sosyal Tesisleri  04.05.1984 YKK 15/244 Anadolu Üniversitesi 13.02.1985 

59 Bursa/Merinos Camii 21.10.1997 YKK 1997 Merinos Cami Der. 14.01.1997 

60 Bursa Bölge Müd. Deposu 30.08.1997 ÖYK 97/32 Kenan Sandalcı 16.10.1997 

61 Bursa Mağazası ve Banka 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 05.01.2004 

62 Bursa Sagem Yanı Bekar Pavyonu 03.08.2004 ÖYK 2004/57 Bursa Sağlık Md tahsisen Maliye Haz. 08.09.2004 

63 Bursa /Osmangazi Metro İstasyonu 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Bursa B.Ş.Belediyesine  tahs.Maliye Haz. 18.02.2005 

64 Çanakkale Gökçeada Mağ./ Loj. Binası 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Tarım Kre.Koop.2.Böl 05.11.1999 

65 Diyarbakır/Merkez El Halıcılığı Binası 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

66 Diyarbakır Halı Fab. Sos. Tes. ile Sümer Cami  14.09.1998 ÖYK 98/69 Diyarbakır Belediyesi 24.12.1998 

67 Diyarbakır Mağaza/ Lojman 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Mehmet Ali Çelik 18.11.2002 

 

 

SIRA 
NO 

TAŞINMAZIN (BİNA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR 
NO 

ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

68 Diyarbakır Sümer Cami (II) 28.02.2005 ÖYK 2005/27 Diyanet İş. Bşk.lığına tahsisen Maliye 21.03.2005 
69 Diyarbakır TZDAŞ Eski Bölge Müd. Tesisi 10.09.1998 Kamulaştırma 736 Diyarbakır Bş Beledyesi 13.06.2007 

70 Diyarbakır/Merkez Halıcılık Bölge Müd. 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Diyarbakır İl Özel İdaresi 07.10.2010 

71 Edirne Satış Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Aykut Es 09.10.2002 

72 Edirne/Havsa  4 lojmanlı idari bina+8 depo (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 S.S.Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi 09.06.2004 

73 Elazığ/Sivrice Eğitim ve Dinlenme Tesisi 18.08.1998 ÖYK 98/62 Fırat Üniversitesi 13.10.1998 

74 Erzincan Pam.San.Lojmanları 07.04.1997 ÖYK 97/14 Atatürk Ünv. 30.06.1997 

75 Tercan Ayakkabı İşl. Cami 13.12.2005 ÖYK 2005/141 Diyanet İş. Bşk.lığına tahsisen Maliye 02.03.2006 

76 Erzurum/Ilıca Halıcılık Binası 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

77 Erzurum Böl. Md./ Mağ. 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Şerafettin Aslan 11.12.2002 

78 Erzurum (a blok) 1.kat (6 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ahmet Tevfik TATLIOĞLU 18.06.2004 

79 Erzurum (a blok) 2.kat (8 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Selahattin YILMAZ 18.06.2004 

80 Erzurum (a blok) 3.kat (10 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Abdülkadir ER 18.06.2004 

81 Erzurum (a blok) 3.kat (9 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Halil ATASEVER 18.06.2004 

82 Erzurum (a blok) 4.kat (11 no daire)  (TZDK 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Münir DEMİRCİ 18.06.2004 

83 Erzurum (a blok) 4.kat (12 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Coşkun AK 18.06.2004 

84 Erzurum (a blok) bod.kat(1 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Münir DEMİRCİ 18.06.2004 

85 Erzurum (a blok) bod.kat(2 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Şerafettin TUNÇ 18.06.2004 

86 Erzurum (a blok) zem.kat(3 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Recep ÖZCOŞAR 18.06.2004 

87 Erzurum (a blok) zem.kat(4 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ali KODAN 18.06.2004 

88 Erzurum (b blok) 1.kat (4 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Abdülkadir ER 18.06.2004 

89 Erzurum (b blok) 1.kat (5 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Münir DEMİRCİ 18.06.2004 

90 Erzurum (b blok) 2.kat (6 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Abdülmecit TATLIOĞLU 18.06.2004 

91 Erzurum (b blok) 2.kat (7 no daire) (TZDK)) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Abdülkadir ER 18.06.2004 

92 Erzurum (b blok) 3.kat (8 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ahmet TUNÇ 18.06.2004 

93 Erzurum (b blok) 3.kat (9 no daire) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Birdal YILMAZ 18.06.2004 

94 Erzurum (b blok)zem.kat (2 no daire)(TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ahmet Tevfik TATLIOĞLU 18.06.2004 

95 Erzurum (b blok)zem.kat (3 no daire)(TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Selahattin YILMAZ 18.06.2004 

96 Erzurum  arsa (ısı merkezi) (TZDK) 10.05.2004 ÖİB-K 2004/24 Necmettin TOPŞAKLI 07.07.2004 

97 Erzurum (a blok) 2.kat (7 no daire)  (TZDK) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Mustafa AKYÜZ 07.07.2004 

98 Erzurum (a blok) 1.kat (5 no daire)  (TZDK 10.08.2004 ÖİB K 2004/38 Salih OĞUZ 15.10.2004 

99 Erzurum(b blok) bod.kat 1 no’lu  kalor. dairesi (TZDK) 10.08.2004 ÖİB K 2004/38 A ve B blokların ortak mülkiyeti 22.10.2004 

100 Erzurum/ Aziziye  (Ilıca) Halıcılık Binası 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Erzurum İl Özel idaresi 26.01.2010 

101 Erzurum / Pasinler Halı Atölyesi 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Erzurum İl Özel idaresi 27.01.2010 

102 Esk./Sivrihisar Alım Ajansı Binası 30.08.1997 ÖYK 97/32 HMK  Limited  Şti 09.10.1997 

103 Eskişehir Ted.Top.Deposu 06.12.1997 ÖYK 97/57 KOSGEB 28.12.1997 

104 Eskişehir/Mahmudiye 5 Depo  (TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Tarım Kredi Koop.5.Bölge Birliği 23.10.2003 

105 Eskişehir/Sarıcakaya  2 Depo  (TZDK) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Selek Mak.Mat.Elek.San.Tic .Ltd .Şti. 06.11.2003 

106 Gaziantep/Beleykin Teks Mak. Fab. Sos Tes. 02.07.1986 KOİ 86/K-19 Gaziantep Belediyesi 02.07.1986 

107 Gaziantep/Beleykin Tekstil Mak. Fab. Sos Tes. 01.11.1993 YKK 17/149 Gaziantep Belediyesi 01.11.1993 

108 Gaziantep/BeleykinTekstil Mak. Fab. Sos. Tes. 01.11.1993 YKK 17/149 Gaziantep Belediyesi 01.11.1993 

109 Hakkari Mağ./ Loj.Binası 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Kam İnş.Tic.Ltd.Şti. 02.11.1999 
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110 Hatay İskenderun Mağ./ Loj. Binası 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Güzel İnş.Tic.Ltd.Şti. 05.11.1999 

111 İstanbul/Beyoğlu Mağazası 10.11.1998 ÖYK 98/88 Maliye Bakanlığı 21.12.1998 
112 İstanbul/Unkapanı Mağazası 10.11.1998 ÖYK 98/88 Maliye Bakanlığı 21.12.1998 

113 İstanbul Bakırköy Hastanesi 28.02.2001 ÖYK 2001/22 Bakırköy Belediyesi 25.03.2002 

114 İstanbul Bostancı Müstakil Ev 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Demirli İnş.San.Tic. 02.10.2002 

115 İstanbul/Beykoz Mağazası 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Ayhan Yazkan 12.11.2003 

116 İstanbul / Pendik Mağazası 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Kenan Ağgül 16.11.2003 

117 İstanbul Ataköy 5.Kısım (69 Nolu Daire)(TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Albayrak Tur.Sey.İnş.Tic.AŞ. 03.12.2003 

118 İstanbul Ataköy 5.Kısım (71 N.lu Daire) (TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Albayrak Tur.Sey.İnş.Tic.AŞ. 03.12.2003 

119 İstanbul/Beşiktaş Pazarlama Bölge Müd. Binası 05.01.2004 ÖYK 2004/01 Bahçeşehir Üniversitesi 17.03.2004 

120 İstanbul Kartal Depo 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 01.04.2004 

121 İstanbul Silivri 10 adet Depo (TZDK) 23.05.2005 ÖİB-K 2005/11 Muzaffer ÖZLEN 04.07.2005 

122 İstanbul Bahçekapı Pazarlama Binası 13.06.2005 ÖYK 2005/74 Kültür ve Tur.Bakl. tahs. Maliye Haz. 11.07.2005 

123 
İstanbul/Üsküdar/Altunizade Lojmanları (1 
Blokta  6 adet) 

13.06.2005 ÖYK 2005/64 Deniz Nakliyatı TAŞ 02.09.2005 

124 
İstanbul/Üsküdar/Altunizade Lojmanları (5 
Blokta  33 adet) 

13.06.2005 ÖYK 2005/64 Deniz Nakliyatı TAŞ 02.09.2005 

125 İstanbul/Üsküdar/Altunizade Trafo Binası 13.06.2005 ÖİB-K 863 TEDAŞ 17.10.2005 

126 İstanbul Bağcılar Devlet Arşivleri  Depo Binaları 11.06.2013 ÖYK 2013/97 Bağcılar Belediyesi 07.11.2013 

127 İzmir/Konak Mağazası 10.11.1998 ÖYK 98/88 Maliye Bakanlığı 21.12.1998 

128 İzmir Basma San. İşl. Tesisleri 14.11.2000 ÖYK 2000/83 İzmir İl Özel İdaresi 19.08.2003 

129 
İzmir Alım Satım Müdürlüğü Büroları (9 bölüm) 
(SEKA) 

06.04.2005 ÖYK 2005/43 
İzmir Valiliğine tahsisen Maliye 
Hazinesine 

14.12.2005 

130 İzmir SEKA Depoları (SEKA) 02.05.2014 ÖYK 2014/27 Sümen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 08.07.2014 

131 K.Maraş/Elbistan lojman binası+depo (TZDK) 11.06.2004 ÖİB K 2004/27 Çetin KEÇEBİR 09.08.2004 

132 
Karabük/Eflani 4 lojmanlı idari bina + 2 depo  
(TZDK) 

10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ali Osman MUTLU 02.07.2004 

133 Karabük Eflani Depoları (TZDK) 04.11.2004 ÖİB-K 2004/42 Nihat CÖMERT 05.12.2005 

134 Karaman Pam. San. İşl. Tesisleri 19.01.1996 ÖYK 96/1 Kombassan 05.03.1996 

135 Kars Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Serhat Kars Petrol Tic. Ltd. Şti. 02.10.2002 

136 Kastamonu/İnebolu 4 Depo + Bekçi Evi(TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Engin Uzuner 18.03.2004 

137 Katamonu / İnebolu Limanı 04.12.2014 ÖİB-K 2014/1007 ADÜAŞ 16.01.2015 

138 Kayseri Sümer İlkokulu 30.08.1997 ÖYK 97/31 Kayseri Valiliği 02.12.1997 

139 Kayseri Sümer Ortaokulu 30.08.1997 ÖYK 97/31 Kayseri Valiliği 02.12.1997 

140 Kayseri Halı Bölge Md.lüğü 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

141 Kayseri Halı Bölge Md.lüğü 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Kayseri İl Özel İdaresi 29.01.2010 

142 Kayseri Lojman ve Kreş 14.09.1998 ÖYK 98/67 Maliye Hazinesi 20.10.1998 

143 Kayseri Pam.San.İşl. Tesisleri 17.09.1999 ÖYK 99/61 Maliye  (Erciyes Üni) 01.11.2000 

144 Kayseri / Yeşilhisar Bina (TDÇİ) 02.12.2009 ÖİB-K 2009/16 Cihan Gıda Ür. San. Tic. Ltd. Şti. 29.12.2009 

145 Kırklareli Alım Ajansı 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Ali Selçuk Kınalı 19.12.2002 

146 Kırklareli Mağaza- Lojman 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Çeşminaz Gürsoy 19.12.2002 

147 Kırklareli/Pınarhisar 4 Loj. Bina+5 Depo(TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Ali Özdeniz 07.11.2003 

98 Sayıştay   



 

 

SIRA 
NO 

TAŞINMAZIN (BİNA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR 
NO 

ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

110 Hatay İskenderun Mağ./ Loj. Binası 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Güzel İnş.Tic.Ltd.Şti. 05.11.1999 

111 İstanbul/Beyoğlu Mağazası 10.11.1998 ÖYK 98/88 Maliye Bakanlığı 21.12.1998 
112 İstanbul/Unkapanı Mağazası 10.11.1998 ÖYK 98/88 Maliye Bakanlığı 21.12.1998 

113 İstanbul Bakırköy Hastanesi 28.02.2001 ÖYK 2001/22 Bakırköy Belediyesi 25.03.2002 

114 İstanbul Bostancı Müstakil Ev 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Demirli İnş.San.Tic. 02.10.2002 

115 İstanbul/Beykoz Mağazası 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Ayhan Yazkan 12.11.2003 

116 İstanbul / Pendik Mağazası 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Kenan Ağgül 16.11.2003 

117 İstanbul Ataköy 5.Kısım (69 Nolu Daire)(TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Albayrak Tur.Sey.İnş.Tic.AŞ. 03.12.2003 

118 İstanbul Ataköy 5.Kısım (71 N.lu Daire) (TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Albayrak Tur.Sey.İnş.Tic.AŞ. 03.12.2003 

119 İstanbul/Beşiktaş Pazarlama Bölge Müd. Binası 05.01.2004 ÖYK 2004/01 Bahçeşehir Üniversitesi 17.03.2004 

120 İstanbul Kartal Depo 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 01.04.2004 

121 İstanbul Silivri 10 adet Depo (TZDK) 23.05.2005 ÖİB-K 2005/11 Muzaffer ÖZLEN 04.07.2005 

122 İstanbul Bahçekapı Pazarlama Binası 13.06.2005 ÖYK 2005/74 Kültür ve Tur.Bakl. tahs. Maliye Haz. 11.07.2005 

123 
İstanbul/Üsküdar/Altunizade Lojmanları (1 
Blokta  6 adet) 

13.06.2005 ÖYK 2005/64 Deniz Nakliyatı TAŞ 02.09.2005 

124 
İstanbul/Üsküdar/Altunizade Lojmanları (5 
Blokta  33 adet) 

13.06.2005 ÖYK 2005/64 Deniz Nakliyatı TAŞ 02.09.2005 

125 İstanbul/Üsküdar/Altunizade Trafo Binası 13.06.2005 ÖİB-K 863 TEDAŞ 17.10.2005 

126 İstanbul Bağcılar Devlet Arşivleri  Depo Binaları 11.06.2013 ÖYK 2013/97 Bağcılar Belediyesi 07.11.2013 

127 İzmir/Konak Mağazası 10.11.1998 ÖYK 98/88 Maliye Bakanlığı 21.12.1998 

128 İzmir Basma San. İşl. Tesisleri 14.11.2000 ÖYK 2000/83 İzmir İl Özel İdaresi 19.08.2003 

129 
İzmir Alım Satım Müdürlüğü Büroları (9 bölüm) 
(SEKA) 

06.04.2005 ÖYK 2005/43 
İzmir Valiliğine tahsisen Maliye 
Hazinesine 

14.12.2005 

130 İzmir SEKA Depoları (SEKA) 02.05.2014 ÖYK 2014/27 Sümen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 08.07.2014 

131 K.Maraş/Elbistan lojman binası+depo (TZDK) 11.06.2004 ÖİB K 2004/27 Çetin KEÇEBİR 09.08.2004 

132 
Karabük/Eflani 4 lojmanlı idari bina + 2 depo  
(TZDK) 

10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ali Osman MUTLU 02.07.2004 

133 Karabük Eflani Depoları (TZDK) 04.11.2004 ÖİB-K 2004/42 Nihat CÖMERT 05.12.2005 

134 Karaman Pam. San. İşl. Tesisleri 19.01.1996 ÖYK 96/1 Kombassan 05.03.1996 

135 Kars Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Serhat Kars Petrol Tic. Ltd. Şti. 02.10.2002 

136 Kastamonu/İnebolu 4 Depo + Bekçi Evi(TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Engin Uzuner 18.03.2004 

137 Katamonu / İnebolu Limanı 04.12.2014 ÖİB-K 2014/1007 ADÜAŞ 16.01.2015 

138 Kayseri Sümer İlkokulu 30.08.1997 ÖYK 97/31 Kayseri Valiliği 02.12.1997 

139 Kayseri Sümer Ortaokulu 30.08.1997 ÖYK 97/31 Kayseri Valiliği 02.12.1997 

140 Kayseri Halı Bölge Md.lüğü 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

141 Kayseri Halı Bölge Md.lüğü 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Kayseri İl Özel İdaresi 29.01.2010 

142 Kayseri Lojman ve Kreş 14.09.1998 ÖYK 98/67 Maliye Hazinesi 20.10.1998 

143 Kayseri Pam.San.İşl. Tesisleri 17.09.1999 ÖYK 99/61 Maliye  (Erciyes Üni) 01.11.2000 

144 Kayseri / Yeşilhisar Bina (TDÇİ) 02.12.2009 ÖİB-K 2009/16 Cihan Gıda Ür. San. Tic. Ltd. Şti. 29.12.2009 

145 Kırklareli Alım Ajansı 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Ali Selçuk Kınalı 19.12.2002 

146 Kırklareli Mağaza- Lojman 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Çeşminaz Gürsoy 19.12.2002 

147 Kırklareli/Pınarhisar 4 Loj. Bina+5 Depo(TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Ali Özdeniz 07.11.2003 
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148 Kırklareli/Vize   6 Depo + Bekçi Evi   (TZDK) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 İsmail Ayyıldız 07.11.2003 
149 Kırklareli/Kofçaz  2 Lojmanlı İdari Bina(TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 SS Alpullu Pancar Ekicileri Koop. 12.03.2004 

150 Kırklareli/Kofçaz 1 Depo  (TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 SS Alpullu Pancar Ekicileri Koop. 12.03.2004 

151 Kırklareli Srımsaklı Tarım İşletmesi Tesisi 18.09.2007 ÖYK   2007/55 Ziya organik Tarım AŞ. 02.11.2007 

152 Kocaeli Hereke/ Wilhelm Kayzer Av Köşkü 14.06.1995 ÖYK 95/45 TBMM  03.07.1995 

153 Kocaeli Hereke Kız Meslek Lisesi 13.01.1998 ÖYK 98/12 Maliye Hazinesi 27.03.1998 

154 Kocaeli Hereke Sümer İlkokulu 13.01.1998 ÖYK 98/12 Kocaeli Valiliği 27.03.1998 

155 Kocaeli  Hereke Su Deposu 15.07.1998 ÖYK 98/46 Kocaeli Üni. 15.07.1998 

156 Kocaeli Hereke Misafirhanesi ve Su Spor Tes 15.07.1998 ÖYK 98/46 Kocaeli Üni ve Hereke Belediyesi 08.11.1998 

157 Kocaeli Hereke Lojman 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Mustabey Hergüner 16.10.2002 

158 Kocaeli Körfez Agahateş (Dükkan) 19.06.2002 ÖİB-K 5 Mehmet Gicili 16.10.2002 

159 Kocaeli Hereke Vapur İskelesi 02.12.2004 ÖYK 2004/120 
Hereke Belediyesine tahsisen Maliye 
Haz. 

18.04.2005 

160 Kocaeli Hereke Park 02.12.2004 ÖYK 2004/120 
Hereke Belediyesine tahsisen Maliye 
Haz. 

18.04.2005 

161 Kocaeli Hereke Sümer Cami 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Diyanet İş. Bşk.lığına tahsisen Maliye 27.04.2005 

162 Kocaeli Hereke Kalede Gömme Su Deposu 09.09.2005 ÖYK 2005/110 
Kültür ve Tur. Bak.lığına tahsisen 
Maliye Haz. 

10.02.2006 

163 Konya Ereğli Sümer İlkokulu 13.01.1998 ÖYK 98/12 Konya Valiliği 30.04.1998 

164 Konya  Ereğli Sümer Camii 14.09.1998 ÖYK 98/66 Maliye Hazinesi (Diyanet) 23.10.1998 

165 Konya İvriz HES 18.04.2000 ÖYK 2000/36 TEAŞ 28.09.2000 

166 Konya Mağazası 22.05.2003 ÖİB K 2003/08 Villa Turizm  24.07.2003 

167 Konya Dükkan (1 No.lu)  (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Hüseyin Kıl 04.11.2003 

168 Konya Dükkan (10 No.lu) (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Mehmet Acar 04.11.2003 

169 Konya Dükkan (2 No.lu)  (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Hüseyin Kıl 04.11.2003 

170 Konya Dükkan (8 No.lu)  (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Durmuş Işık 04.11.2003 

171 Konya Dükkan (9 No.lu)  (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Mehmet Acar 04.11.2003 

172 Konya Dükkan (3 No.lu)  (TÜMOSAN) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Beyaz Kösen 09.12.2003 

173 Konya Dükkan (8 No.lu)  (TÜMOSAN) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Alp Arslan Bayındır 09.12.2003 

174 Konya Dükkan (5 No.lu) (TÜMOSAN 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Hüseyin Kekkeş 16.12.2003 

175 Konya Dükkan (6 No.lu)  (TÜMOSAN) 14.10.2003 ÖİB K 2003/25 Hüseyin Kekkeş 16.12.2003 

176 Konya Dükkan (4 No.lu) (TÜMOSAN) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Ömer Ertunç 17.03.2004 

177 Konya Dükkan (2 No.lu)  (TÜMOSAN) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Rıza ULUKAYA 23.06.2004 

178 Konya dükkan (5 no.lu)  (TÜMOSAN) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Ali Rıza KILIÇ 23.06.2004 

179 Konya Dükkan (6 No.lu)  (TÜMOSAN) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Necati GÜNDOĞAR 23.06.2004 

180 Konya Dükkan (9 No.lu)  (TÜMOSAN) 10.05.2004 ÖİB K 2004/24 Rıza ULUKAYA 23.06.2004 

181 Konya/Ereğli lojman 11.06.2004 ÖİB K 2004/27 Ahmet KÖŞKER 12.08.2004 

182 Konya dükkan (7 no.lu) (TÜMOSAN) 10.08.2004 ÖİB K 2004/38 İsmail EROL 18.10.2004 

183 Konya Dükkan (1 No.lu)  (TÜMOSAN) 23.05.2005 ÖİB K 2005/11 Ahmet Selçuk EROL 05.08.2005 

184 Konya Dükkan (4 No.lu)  (TÜMOSAN) 23.05.2005 ÖİB K 2005/11 İsmail EROL 05.08.2005 

185 Konya villa (7.blok no: 13)  (TÜMOSAN) 28.07.2005 ÖİB K 2005/20 Orhan Seyfi KARABULUT 02.09.2005 

186 Konya TMO Bölge Md. Ve Lojman Binası 13.06.2005 ÖYK 2005/58 Meram Belediyesi 27.07.2005 

187 Konya/Ilgın Şeker Fabrikası İlköğretim Okulu 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 24.08.2006 
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188 
Konya/Ilgın Şeker Fab. Anadolu Öğretmen 
Lisesi  

06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 24.08.2006 

189 Konya/Ilgın Şeker Fabrikası Cami 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Diyanet'e  tahsisen Maliye 24.08.2006 

190 Konya/Ereğli Şeker Fab. Camii 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Diyanet'e  tahsisen Maliye 15.09.2006 

191 Konya/Ereğli Şeker Fab. İlköğretim Okulu 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 15.09.2006 

192 Konya Dükkan (3 No.Lu)  (TÜMOSAN) 12.11.2013 ÖİB K 2011/57 Rıza ULUKAYA 05.12.2013 

193 Konya Depo (Selçuklu Krom) 24.12.2014 ÖİB-K 2014/78 
Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla 
Sanayii AŞ. 

02.02.2015 

194 Kütahya/Altıntaş   İdari Bina+2 Depo (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Tarım Kredi Koop.5.Bölge Birliği 23.10.2004 

195 Kütahya/Gediz 16.11.2016 ÖİB-K 2016/64 Kerim Şahin 18.11.2016 

196 Kütahya/Gediz 16.11.2016 ÖİB-K 2016/63 Kerim Şahin 18.11.2016 

197 Kütahya/Gediz 16.11.2016 ÖİB-K 2016/62 Kerim Şahin 18.11.2016 

198 Malatya/Derme HES 10.09.1993 YKK 13/136 DSİ 10.09.1993 

199 Malatya/Derme HES  06.12.1993 YKK 20/159 DSİ 06.12.1993 

200 Malatya / Derme HES   (11 adet) 18.04.2000 ÖYK 2000/36 TEAŞ 17.03.2004 

201 Malatya İşl. Sosyal Tesisleri 03.09.2004 ÖYK 2004/71 MGG Malatya Girişim Grubu AŞ. 28.09.2004 

202 Malatya Vagon Fab.'dan bir bölüm 20.12.2012 ÖYK 2012/194 Adalet Bakanlığına tahsisen Maliye 04.03.2013 

203 Malatya Vagon Fab.'dan bir bölüm 25.04.2013 ÖYK 2013/73 Raner İnş.San.Tic. Ltd.Şti. 06.06.2013 

204 Manisa Kula El Halı Böl.Md. Binası 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

205 Manisa Kula El Halı Böl.Md. Binası 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Manisa İl Özel idaresi 01.02.2010 

206 Mardin/Merk İda. Bina+1 Dükkan(TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Derviş Amak 16.10.2003 

207 Mardin/Derik İdari Bina+2 Depo  (TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Yılmaz Enez 21.10.2003 

208 Mardin/Merkez 5 Depo+Bekçi Evi (TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Duysan Gıda Tarım San.Tic.AŞ. 08.03.2004 

209 Mardin/Mazıdağı Fosfat Sosyal Tesisleri 31.10.2006 ÖYK 2006/85 SHÇEK'e tahsisen Maliye Haz. 08.02.2007 

210 Mersin Serbest Bölge Depo Binası   11.11.1998 ÖİB 10 Kiraz Depolama 30.12.1998 

211 Mersin Serbest Bölge Konf..Üre.Tesisi 11.11.1998 ÖİB 10 Palmiye Tekstil 30.12.1998 

212 Mersin Serbest Bölge Satış Mağazası       11.11.1998 ÖİB 10 ESK Otomotiv 30.12.1998 

213 Mersin  Tarsus Men. Boya. San.İşl. 10.10.2000 ÖYK 2000/75 Maliye (Tarsus Beld.) 21.12.2000 

214 Mersin Tarsus Depo Tesisleri (TÜGSAŞ) 09.09.2005 ÖYK 2005/113 KOSGEB 19.10.2005 

215 Mersin Taşucu Liman Gözetleme İstasyonu 22.04.2008 ÖYK 2008/28 
Maliye Hazine (Denizcilik 
Müsteşarlığına tahsis) 

06.06.2008 

216 Muş Mağazası  11.10.1999 ÖİB K 99/04 Sait Keserci 04.11.1999 

217 Nevşehir Loj. ve Arsası 29.05.2000 ÖYK 2000/45 Maliye (Nevşehir Beld.) 20.06.2000 

218 Niğde/Bor Şeker Fab. Camisi 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (Diyanet) 14.08.2006 

219 Rize Satış Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Fahri-Sami-Bayram 16.10.2002 

220 Sakarya Traktör San. İşl. (TZD AŞ.) 13.05.2003 ÖYK 2003/27 Başak Traktör AŞ. 14.08.2003 

221 Sakarya/ Erenler Lojman ve arsası (TZDK) 08.05.2003 ÖYK 2003/24 Maliye Hazinesi (MEB) 20.11.2003 

222 Sakarya Traktör San. İşl. Arsa  (TZDK.) 08.04.2002 ÖYK 2002/13 Karayolları Gn.Md. 08.04.2002 

223 Samsun Böl. Md. ve Mağaza 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 30.06.2004 

224 Samsun Depo ve Lojman Binası 25.07.2005 ÖYK 2005/90 MEB'e tahsisen Maliye hazinesine 06.11.2006 

225 Sivas Böl.Md./Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Zeki-Yasin-Eyüp Kütükde 16.10.2002 

226 Sivas / Cami 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Diyanet İş. Bşk.lığına tahsisen Maliye 01.03.2005 

227 Sivas taşocağı tesisleri 01.10.2003 Mah. Kar. ile   Maliye Hazinesi   (Davacı) 01.10.2003 
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188 
Konya/Ilgın Şeker Fab. Anadolu Öğretmen 
Lisesi  

06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 24.08.2006 

189 Konya/Ilgın Şeker Fabrikası Cami 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Diyanet'e  tahsisen Maliye 24.08.2006 

190 Konya/Ereğli Şeker Fab. Camii 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Diyanet'e  tahsisen Maliye 15.09.2006 

191 Konya/Ereğli Şeker Fab. İlköğretim Okulu 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 15.09.2006 

192 Konya Dükkan (3 No.Lu)  (TÜMOSAN) 12.11.2013 ÖİB K 2011/57 Rıza ULUKAYA 05.12.2013 

193 Konya Depo (Selçuklu Krom) 24.12.2014 ÖİB-K 2014/78 
Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla 
Sanayii AŞ. 

02.02.2015 

194 Kütahya/Altıntaş   İdari Bina+2 Depo (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Tarım Kredi Koop.5.Bölge Birliği 23.10.2004 

195 Kütahya/Gediz 16.11.2016 ÖİB-K 2016/64 Kerim Şahin 18.11.2016 

196 Kütahya/Gediz 16.11.2016 ÖİB-K 2016/63 Kerim Şahin 18.11.2016 

197 Kütahya/Gediz 16.11.2016 ÖİB-K 2016/62 Kerim Şahin 18.11.2016 

198 Malatya/Derme HES 10.09.1993 YKK 13/136 DSİ 10.09.1993 

199 Malatya/Derme HES  06.12.1993 YKK 20/159 DSİ 06.12.1993 

200 Malatya / Derme HES   (11 adet) 18.04.2000 ÖYK 2000/36 TEAŞ 17.03.2004 

201 Malatya İşl. Sosyal Tesisleri 03.09.2004 ÖYK 2004/71 MGG Malatya Girişim Grubu AŞ. 28.09.2004 

202 Malatya Vagon Fab.'dan bir bölüm 20.12.2012 ÖYK 2012/194 Adalet Bakanlığına tahsisen Maliye 04.03.2013 

203 Malatya Vagon Fab.'dan bir bölüm 25.04.2013 ÖYK 2013/73 Raner İnş.San.Tic. Ltd.Şti. 06.06.2013 

204 Manisa Kula El Halı Böl.Md. Binası 18.09.1997 ÖYK 97/43 Sümerhalı AŞ. 11.05.1998 

205 Manisa Kula El Halı Böl.Md. Binası 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Manisa İl Özel idaresi 01.02.2010 

206 Mardin/Merk İda. Bina+1 Dükkan(TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Derviş Amak 16.10.2003 

207 Mardin/Derik İdari Bina+2 Depo  (TZDK) 27.08.2003 ÖİB K 2003/20 Yılmaz Enez 21.10.2003 

208 Mardin/Merkez 5 Depo+Bekçi Evi (TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Duysan Gıda Tarım San.Tic.AŞ. 08.03.2004 

209 Mardin/Mazıdağı Fosfat Sosyal Tesisleri 31.10.2006 ÖYK 2006/85 SHÇEK'e tahsisen Maliye Haz. 08.02.2007 

210 Mersin Serbest Bölge Depo Binası   11.11.1998 ÖİB 10 Kiraz Depolama 30.12.1998 

211 Mersin Serbest Bölge Konf..Üre.Tesisi 11.11.1998 ÖİB 10 Palmiye Tekstil 30.12.1998 

212 Mersin Serbest Bölge Satış Mağazası       11.11.1998 ÖİB 10 ESK Otomotiv 30.12.1998 

213 Mersin  Tarsus Men. Boya. San.İşl. 10.10.2000 ÖYK 2000/75 Maliye (Tarsus Beld.) 21.12.2000 

214 Mersin Tarsus Depo Tesisleri (TÜGSAŞ) 09.09.2005 ÖYK 2005/113 KOSGEB 19.10.2005 

215 Mersin Taşucu Liman Gözetleme İstasyonu 22.04.2008 ÖYK 2008/28 
Maliye Hazine (Denizcilik 
Müsteşarlığına tahsis) 

06.06.2008 

216 Muş Mağazası  11.10.1999 ÖİB K 99/04 Sait Keserci 04.11.1999 

217 Nevşehir Loj. ve Arsası 29.05.2000 ÖYK 2000/45 Maliye (Nevşehir Beld.) 20.06.2000 

218 Niğde/Bor Şeker Fab. Camisi 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (Diyanet) 14.08.2006 

219 Rize Satış Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Fahri-Sami-Bayram 16.10.2002 

220 Sakarya Traktör San. İşl. (TZD AŞ.) 13.05.2003 ÖYK 2003/27 Başak Traktör AŞ. 14.08.2003 

221 Sakarya/ Erenler Lojman ve arsası (TZDK) 08.05.2003 ÖYK 2003/24 Maliye Hazinesi (MEB) 20.11.2003 

222 Sakarya Traktör San. İşl. Arsa  (TZDK.) 08.04.2002 ÖYK 2002/13 Karayolları Gn.Md. 08.04.2002 

223 Samsun Böl. Md. ve Mağaza 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 30.06.2004 

224 Samsun Depo ve Lojman Binası 25.07.2005 ÖYK 2005/90 MEB'e tahsisen Maliye hazinesine 06.11.2006 

225 Sivas Böl.Md./Mağazası 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Zeki-Yasin-Eyüp Kütükde 16.10.2002 

226 Sivas / Cami 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Diyanet İş. Bşk.lığına tahsisen Maliye 01.03.2005 

227 Sivas taşocağı tesisleri 01.10.2003 Mah. Kar. ile   Maliye Hazinesi   (Davacı) 01.10.2003 
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228 Tokat Mağazası 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 10.02.2004 
229 Trabzon Böl. Deposu ve Lojmanı 19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Mustafa Aymaz 13.09.2002 

230 Trabzon Böl. Md. ve Mağaza 08.08.2002 ÖYK 2002/42 SSK 23.01.2004 

231 Uşak/Eşme  2 Depo  (TZD AŞ) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Mithat Torunç 16.03.2004 

232 Uşak/Ulubey 3 Lojm+İda.Bina 4 Depo(TZDK) 09.02.2004 ÖİB K 2004/04 Münip Baykal 19.03.2004 

233 Van Böl Müd.ve Mağaza 11.07.2002 ÖİB K 2002/05 Haydar İnan 22.01.2003 

234 Zonguldak/Çaycuma Sinema (2 adet) SEKA 30.09.2004 ÖYK 2004/96 Çaycuma Belediyesi 16.02.2009 

235 Malatya Vagon Fab.'dan bir bölüm 20.12.2012 ÖYK 2012/194 Adalet Bakanlığına tahsisen Maliye 04.03.2013 

236 Sümerbank AŞ. Devredilen binalar 11.09.1995 ÖYK 95/69 İpeks Tekstil  11.09.1995 

Tablo 31: Özelleştirilmiş arsalar 
Sıra 
No 

TAŞINMAZIN (BİNA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR No ALICI KİŞİ/FİRMA DEVİR 
TARİHİ 

1 Adana Pam.San. İşl. Arsası 26.04.1993 YKK 5/64 Toplu Konut İdaresi 26.04.1993 

2 Adana/Seyhan/Kurtuluş Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 M.Yılmaz 12.07.1993 

3 Adana/Seyhan/Kurtuluş Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 M.Yılmaz 12.07.1993 

4 Adana/Seyhan/Kurtuluş Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Fevzi Soykan 12.07.1993 

5 Adana/Seyhan/Sucuzade Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ergun Akdoğan 12.07.1993 

6 Adana Çırçır Arsası 18.08.1998 ÖYK 98/61 Maliye Hazinesi (İl Özel İdaresi) 19.11.1998 

7 Adana Pam.San.Kalan Arsa (Yüreğir) 09.04.1999 ÖYK 99/29 Maliye Hazinesi  (MEB) 07.07.1999 

8 Adana Pam.San.Kalan Arsa (Seyhan) 09.04.1999 ÖYK 99/29 Maliye Hazinesi  (MEB) 07.07.1999 

9 Adana Pam.San.Kalan Arsa (Ceyhan) 09.04.1999 ÖYK 99/29 Maliye Hazinesi  (MEB) 07.07.1999 

10 Adana arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Ahmet Adakoğlu 02.11.1999 

11 Adana arsa 12.10.1999 ÖYK 99/72 Maliye  Hazinesi (Emniyet. Gn. Md.) 03.11.1999 

12 Adana Seyhan Döşeme Arsa 05.11.2003 Mah. Kar. 1999/1890 Mustafa Hidayetoğlu 05.11.2003 

13 Adana Seyhan Döşeme Arsa 19.06.2002 ÖİB-K 5 Ali Hamzapaşaoğlu 07.11.2002 

14 Adana Seyhan Döşeme Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Hasan Kaya 02.09.2003 

15 Adana Seyhan'da  Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Hasan Kaya 18.11.2003 

16 
Adana İşletmesi Sosyal Tesisler Yanı 
arsa 

11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 Mehmet ACER 02.08.2004 

17 
Adana Seyhan Sakatlar Okulu Yanı 
Arsa 

02.12.2004 ÖYK 2004/120 Maliye Hazinesi  (MEB) 18.03.2005 

18 Adana İşl. Trafo Yeri Arsa 13.06.2005 YKK 863 TEDAŞ 16.08.2005 

19 Adana/Seyhan 06.09.2016 ÖİB-K 2016/50 Nazif Bayram 29.12.2016 

20 Adıyaman  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Abdurrahman Nevfel Dereci 29.12.2003 

21 Adıyaman  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Abdurrahman Nevfel Dereci 29.12.2003 

22 Adıyaman  Arsa (TZDK) 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi 17.03.2005 

23 Adıyaman/Merkez Arsa 01.06.2010 ÖYK 2010/32 Abuzer Canan DERECİ 29.09.2010 

24 Adıyaman/Merkez Arsa 01.06.2010 ÖYK 2010/32 Abuzer Canan DERECİ 29.09.2010 

25 
Afyon/Çay İşletme artan arsa 
(SEKA) 

17.05.2007 Mah. Kar. 5593 H. İşler, A .İşler, A. Akkaş  (Davacı) 17.05.2007 

26 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Nazmi Erat 24.07.2003 

27 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Nazmi Erat 24.07.2003 
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28 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Nazmi Erat 24.07.2003 

29 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Mehmet Emin Sağır 24.07.2003 

30 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Mehmet Emin Sağır 24.07.2003 

31 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

32 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Agit Aydın 11.12.2003 

33 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

34 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Agit Aydın 11.12.2003 

35 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

36 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

37 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

38 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Agit Aydın 11.12.2003 

39 Aksaray Tarla  (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Nizamettin İnceöz 27.10.2003 

40 Ankara Demetevler Arsası 05.07.2000 ÖYK 2000/51 Maliye (Hacettepe Üni.) 23.03.2001 

41 Ankara Demetevler Arsası 05.07.2000 ÖYK 2000/51 Maliye (Hacettepe Üni.) 23.03.2001 

42 Ankara/Nallıhan Arsa (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Mert Gıda Ve Tem San.Tic.Ltd.Şti. 24.10.2003 

43 Ankara /Yenimahalle arsa 16.11.2012 YKK 32 Dop Olarak Kamuya Terkin 25.01.2013 

44 Ankara/Çankaya Çukurambar Arsa 02.12.2013 ÖYK 213/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahhüt San. Tic. AŞ. 

29.12.2014 

45 Ankara/Çankaya Çukurambar Arsa 02.12.2013 ÖYK 213/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahhüt San. Tic. AŞ. 

29.12.2014 

46 Antalya/Kepez 22.02.2016 ÖYK 2016/11 Vahit Karaaslan 14.07.2016 

47 Antalya/Muratpaşa  16.07.2014 ÖYK 2014/62 
KA Tasarım İnşaat ve Taahhüt 
Turizm Sanayi Ticaret Ltd. 

19.12.2016 

48 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

49 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

50 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

51 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

52 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

53 Aydın  Nazilli Lojman Sahası (245 adet tapu) 02.01.2001 ÖYK 2001/01 Nazilli Belediyesi 16.03.2001 

54 Aydın arsa  (TZD AŞ) 28.07.2005 ÖİB-K 2005/20 Harun AYGÜN 28.12.2005 

55 Aydın/Didim arsa 04.08.2016 ÖİB-K 2016/41 Ulaş KALMAZ 16.112.016 

56 Balıkesir/Edremit/Zeytinli arsa (TURBAN) 09.02.2006 ÖYK 2006/08 Zeytinli Belediyesi 06.06.2006 

57 Bilecik/Bozüyük Su Kanalı 24.12.2014 ÖİB 2014/78 Bien Yapı ÜrüN. San. Turiz. Tic.AŞ. 29.01.2015 

58 Bitlis Tatvan Cayırönü 19.06.2002 ÖİB-K 5 Çetin Çetin 25.04.2003 

59 Bursa/Merinos Arsası 21.04.1992 YKK 4/81 TEK 21.04.1992 

60 Bursa/Osmangazi/Selimiye Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ömer Kavuncuoğlu 12.07.1993 

61 Bursa/Merinos Arsası 06.12.1993 YKK 20/158 BOTAŞ 06.12.1993 

62 Bursa/Merinos Lojman Sahasında Arsa 13.01.1998 ÖYK 98/01 Maliye (Sağlık Ocağı) 03.04.1998 

63 Bursa/Merinos Lojman Sahasında Arsa 11.03.1998 ÖYK 98/24 T.C.Merkez Bankası 15.04.1998 

64 Bursa arsa 12.10.1999 ÖYK 99/80 Maliye Hazinesi (İl Özel İdaresi) 02.12.1999 

65 Bursa /Merinos İşl. Sahası'ndan Arsa 21.06.2001 YKK 879 Bursa B.Ş.Belediyesi 20.11.2001 

66 Bursa / Osmangazi Kamulaştırma 
 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 27.04.2015 

67 Çanakkale Arsası  02.01.2001 ÖYK 2001/01 İl Özel İdaresi 27.03.2001 

68 Çanakkale Arsası   22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 SS Çanakkale San.Sitesi 30.07.2003 
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28 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Nazmi Erat 24.07.2003 

29 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Mehmet Emin Sağır 24.07.2003 

30 Ağrı  Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Mehmet Emin Sağır 24.07.2003 

31 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

32 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Agit Aydın 11.12.2003 

33 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

34 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Agit Aydın 11.12.2003 

35 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

36 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

37 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Nazmi Erat 11.12.2003 

38 Ağrı  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Agit Aydın 11.12.2003 

39 Aksaray Tarla  (TÜMOSAN) 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Nizamettin İnceöz 27.10.2003 

40 Ankara Demetevler Arsası 05.07.2000 ÖYK 2000/51 Maliye (Hacettepe Üni.) 23.03.2001 

41 Ankara Demetevler Arsası 05.07.2000 ÖYK 2000/51 Maliye (Hacettepe Üni.) 23.03.2001 

42 Ankara/Nallıhan Arsa (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Mert Gıda Ve Tem San.Tic.Ltd.Şti. 24.10.2003 

43 Ankara /Yenimahalle arsa 16.11.2012 YKK 32 Dop Olarak Kamuya Terkin 25.01.2013 

44 Ankara/Çankaya Çukurambar Arsa 02.12.2013 ÖYK 213/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahhüt San. Tic. AŞ. 

29.12.2014 

45 Ankara/Çankaya Çukurambar Arsa 02.12.2013 ÖYK 213/182 
NDL Gayrimenkul Yatırım İşletme ve 
Taahhüt San. Tic. AŞ. 

29.12.2014 

46 Antalya/Kepez 22.02.2016 ÖYK 2016/11 Vahit Karaaslan 14.07.2016 

47 Antalya/Muratpaşa  16.07.2014 ÖYK 2014/62 
KA Tasarım İnşaat ve Taahhüt 
Turizm Sanayi Ticaret Ltd. 

19.12.2016 

48 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

49 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

50 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

51 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

52 Aydın /Nazilli arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Nazilli Belediyesi 10.02.2000 

53 Aydın  Nazilli Lojman Sahası (245 adet tapu) 02.01.2001 ÖYK 2001/01 Nazilli Belediyesi 16.03.2001 

54 Aydın arsa  (TZD AŞ) 28.07.2005 ÖİB-K 2005/20 Harun AYGÜN 28.12.2005 

55 Aydın/Didim arsa 04.08.2016 ÖİB-K 2016/41 Ulaş KALMAZ 16.112.016 

56 Balıkesir/Edremit/Zeytinli arsa (TURBAN) 09.02.2006 ÖYK 2006/08 Zeytinli Belediyesi 06.06.2006 

57 Bilecik/Bozüyük Su Kanalı 24.12.2014 ÖİB 2014/78 Bien Yapı ÜrüN. San. Turiz. Tic.AŞ. 29.01.2015 

58 Bitlis Tatvan Cayırönü 19.06.2002 ÖİB-K 5 Çetin Çetin 25.04.2003 

59 Bursa/Merinos Arsası 21.04.1992 YKK 4/81 TEK 21.04.1992 

60 Bursa/Osmangazi/Selimiye Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ömer Kavuncuoğlu 12.07.1993 

61 Bursa/Merinos Arsası 06.12.1993 YKK 20/158 BOTAŞ 06.12.1993 

62 Bursa/Merinos Lojman Sahasında Arsa 13.01.1998 ÖYK 98/01 Maliye (Sağlık Ocağı) 03.04.1998 

63 Bursa/Merinos Lojman Sahasında Arsa 11.03.1998 ÖYK 98/24 T.C.Merkez Bankası 15.04.1998 

64 Bursa arsa 12.10.1999 ÖYK 99/80 Maliye Hazinesi (İl Özel İdaresi) 02.12.1999 

65 Bursa /Merinos İşl. Sahası'ndan Arsa 21.06.2001 YKK 879 Bursa B.Ş.Belediyesi 20.11.2001 

66 Bursa / Osmangazi Kamulaştırma 
 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 27.04.2015 

67 Çanakkale Arsası  02.01.2001 ÖYK 2001/01 İl Özel İdaresi 27.03.2001 

68 Çanakkale Arsası   22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 SS Çanakkale San.Sitesi 30.07.2003 
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69 Çanakkale/Yenice 12.11.2007 ÖYK 2007/61 Yenice Belediyesi 24.11.2016 

70 Denizli Arsa 27.05.2004 ÖYK 2004/41 Denizli Belediyesi 04.06.2004 

71 
Diyarbakır Pam.San.İşl. Yanı Kayapınar 
Köyü 

16.03.1993 YKK 2/45 DSİ 16.03.1993 

72 Diyarbakır/Bismil 'de Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 İ. Fecri Cizrelioğlu 02.11.1999 

73 Diyarbakır/Bismil 'de Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 İ. Fecri Cizrelioğlu 02.11.1999 

74 Diyarbakır/Bismil 'de Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Kemal Güzelsoy 02.11.1999 

75 Diyarbakır/Bismil 'de Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Mehmet Demircan 02.11.1999 

76 Diyarbakır/Bismil 'de Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Mehmet Çelik 02.11.1999 

77 Diyarbakır/Bismil 'de Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Ekrem Alaguş 02.11.1999 

78 Diyarbakır İşl.  Yanı Arazi 12.10.1999 ÖYK 99/69 Kaya İnş.Ltd.Şti. 09.12.1999 

79 Diyarbakır/Merkez'de Arazi (12 parsel) 06.10.1978 YKK 78/38 Faik TOY ve 12 ortağı 20.03.2001 

80 Diyarbakır/Silvan Başıbüyük köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 204/128 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

81 Diyarbakır/Silvan Yolarası köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 204/128 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

82 Diyarbakır/Silvan Yolarası köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

83 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

84 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

85 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

86 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 204/128 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

87 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

88 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

89 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 204/128 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

90 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

91 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 204/128 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

92 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

93 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 2004/12 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

94 Diyarbakır/Silvan Sulubağ köyü tarla 07.12.2004 ÖYK 204/128 Maliye Hazinesi'ne 20.05.2005 

95 Erzurum / Yakutiye arsa 29.06.1999 YKK 2955087 Yakutiye Belediyesi 29.06.1999 

96 Erzurum Dumlu (Kavaklık) 19.06.2002 ÖİB-K 5 Burhan Dönmez 25.10.2002 

97 Erzurum Yarımca Arsa 19.06.2002 ÖİB-K 5 Şerafettin Aslan 11.12.2002 

98 Erzurum  Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Gül Taşımacılık Elk. Tem. Ltd. Şti. 23.10.2003 

99 Erzurum  Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Gül Taşımacılık Elk. Tem. Ltd. Şti. 23.10.2003 

100 Erzurum Oltu Tarla  (TZD AŞ) 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Gül Taşımacılık Elk. Tem.Ltd.Şti. 06.11.2003 

101 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

102 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

103 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

104 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

105 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

106 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

107 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

108 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

103Sayıştay   



 

 

Sıra 
No 

TAŞINMAZIN (ARSA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR No ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

109 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

110 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

111 Erzurum/Aşkale Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 MEB'e tahsisen Maliye HaZ. 17.02.2005 

112 
Erzurum/Yakutiye (TZDAŞ Böl. 
arsa) 

05.02.2007 ÖYK 2007/05 Yakutiye Belediyesi 05.06.2007 

113 Eskişehir arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Ilgazlar AŞ. 16.02.2002 

114 
Eskişehir İşletmesi Ar.(Arıtma Tes 
alanı) 19.06.2002 ÖİB-K 5 Sarar Giyim San. 17.12.2002 

115 Eskişehir İşletmesi Arsası  11.07.2002 ÖYK 2002/40 Sarar Giyim San. 17.12.2002 

116 Eskişehir İşletmesi Arsası  11.07.2002 ÖYK 2002/40 Sarar Giyim San. 17.12.2002 

117 Eskişehir/Seyitgazi arsa (TZDK) 10.05.2004 ÖİB-K 2004/24 Aypet İnş.Mad.Hay.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 28.07.2004 

118 Gaziantep arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Balkent İnş.Ltd.Şti. 08.11.1999 

119 Gaziantep Beleykin arsa 19.06.2002 ÖİB-K 5 Balkent İnş. 17.12.2002 

120 Hatay/Kırıkhan Tarla  (TZDK) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Göçgel Güler 18.11.2003 

121 Hatay/Reyhanlı Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Mavvas Tapınç 18.11.2003 

122 Isparta Arsa 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Isparta İl Özel idaresi 03.03.2010 

123 Isparta Arsa 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Isparta İl Özel idaresi 03.03.2010 

124 Isparta Arsa 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Isparta İl Özel idaresi 03.03.2010 

125 Isparta Arsa 16.11.2012 YKK 32 Karayolları Gn .Md. 11.02.2013 

126 Isparta Arsa 16.11.2012 YKK 32 Karayolları Gn. Md. 11.02.2013 

127 Iğdır, Merkez 13.07.2016 ÖİB-K 2016/38 
Word Araç Kiralama Kurumsal Personel 
Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

21.10.2016 

128 İstanbul/Altunizade Arsa 12.07.1993 YKK 9/95 İSKİ 12.09.1993 

129 İstanbul/Altunizade Arsa 12.07.1993 YKK 9/95 İSKİ 12.09.1993 

130 İstanbul Beykoz/Seyitağa Orman  19.02.1999 ÖYK 99/17 Maliye Hazinesi 18.03.1999 

131 İstanbul/Beykoz/Deliosman Orman 19.02.1999 ÖYK 99/17 Maliye Hazinesi 18.03.1999 

132 İstanbul Üsküdar'da Arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Marmara Üniversitesi 15.11.1999 

133 İstanbul Çatalca  Arsa (TZD AŞ) 24.06.2004 ÖYK 2004/49 İSKİ 14.09.2004 

134 İstanbul G.O.P.Arnavutköy Arsa 19.06.2002 ÖİB-K 5 Haydar İnan 25.02.2005 

135 İstanbul Eyüp Feshane Arsa  31.05.2013 YKK 5/18 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 28.05.2014 

136 İzmir'de Arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Nurettin Küncülü 16.12.1999 

137 İzmir'de Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Rüyam Oflaz 13.10.2003 

138 İzmir arsa (TZD AŞ) 28.07.2005 ÖİB-K 2005/20 Haydar İnan 01.06.2005 

139 İzmir/Menemen Arsa 04.08.2016 ÖİB-K 2016/44 Bekir Kaya 24.11.2016 

140 K.Maraş  İşl. Kalan Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Arsan Tekstil AŞ. 05.11.1999 

141 K.Maraş  İşl. Kalan Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Arsan Tekstil AŞ. 05.11.1999 

142 K.Maraş  İşl. Kalan Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Arsan Tekstil AŞ. 05.11.1999 

143 K.Maraş /Afşin Tarla (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Zeynel Abidin Demirci 26.12.2003 

144 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 04.11.2004 ÖİB-K 2004/42 Ali MERT 23.02.2005 

145 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

146 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

147 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

148 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

104 Sayıştay   



 

 

Sıra 
No 

TAŞINMAZIN (ARSA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR No ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

109 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

110 Erzurum Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 Emniyet Gen.Müd. tahsisen Maliye Haz. 17.02.2005 

111 Erzurum/Aşkale Arsa (TKİ)  31.01.2005 ÖYK 2005/11 MEB'e tahsisen Maliye HaZ. 17.02.2005 

112 
Erzurum/Yakutiye (TZDAŞ Böl. 
arsa) 

05.02.2007 ÖYK 2007/05 Yakutiye Belediyesi 05.06.2007 

113 Eskişehir arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Ilgazlar AŞ. 16.02.2002 

114 
Eskişehir İşletmesi Ar.(Arıtma Tes 
alanı) 19.06.2002 ÖİB-K 5 Sarar Giyim San. 17.12.2002 

115 Eskişehir İşletmesi Arsası  11.07.2002 ÖYK 2002/40 Sarar Giyim San. 17.12.2002 

116 Eskişehir İşletmesi Arsası  11.07.2002 ÖYK 2002/40 Sarar Giyim San. 17.12.2002 

117 Eskişehir/Seyitgazi arsa (TZDK) 10.05.2004 ÖİB-K 2004/24 Aypet İnş.Mad.Hay.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 28.07.2004 

118 Gaziantep arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Balkent İnş.Ltd.Şti. 08.11.1999 

119 Gaziantep Beleykin arsa 19.06.2002 ÖİB-K 5 Balkent İnş. 17.12.2002 

120 Hatay/Kırıkhan Tarla  (TZDK) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Göçgel Güler 18.11.2003 

121 Hatay/Reyhanlı Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Mavvas Tapınç 18.11.2003 

122 Isparta Arsa 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Isparta İl Özel idaresi 03.03.2010 

123 Isparta Arsa 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Isparta İl Özel idaresi 03.03.2010 

124 Isparta Arsa 22.04.2009 ÖYK 2009/13 Isparta İl Özel idaresi 03.03.2010 

125 Isparta Arsa 16.11.2012 YKK 32 Karayolları Gn .Md. 11.02.2013 

126 Isparta Arsa 16.11.2012 YKK 32 Karayolları Gn. Md. 11.02.2013 

127 Iğdır, Merkez 13.07.2016 ÖİB-K 2016/38 
Word Araç Kiralama Kurumsal Personel 
Hizmetleri İnşaat Plastik Taahhüt İthalat 
İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

21.10.2016 

128 İstanbul/Altunizade Arsa 12.07.1993 YKK 9/95 İSKİ 12.09.1993 

129 İstanbul/Altunizade Arsa 12.07.1993 YKK 9/95 İSKİ 12.09.1993 

130 İstanbul Beykoz/Seyitağa Orman  19.02.1999 ÖYK 99/17 Maliye Hazinesi 18.03.1999 

131 İstanbul/Beykoz/Deliosman Orman 19.02.1999 ÖYK 99/17 Maliye Hazinesi 18.03.1999 

132 İstanbul Üsküdar'da Arsa 17.09.1999 ÖYK 99/62 Marmara Üniversitesi 15.11.1999 

133 İstanbul Çatalca  Arsa (TZD AŞ) 24.06.2004 ÖYK 2004/49 İSKİ 14.09.2004 

134 İstanbul G.O.P.Arnavutköy Arsa 19.06.2002 ÖİB-K 5 Haydar İnan 25.02.2005 

135 İstanbul Eyüp Feshane Arsa  31.05.2013 YKK 5/18 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 28.05.2014 

136 İzmir'de Arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Nurettin Küncülü 16.12.1999 

137 İzmir'de Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Rüyam Oflaz 13.10.2003 

138 İzmir arsa (TZD AŞ) 28.07.2005 ÖİB-K 2005/20 Haydar İnan 01.06.2005 

139 İzmir/Menemen Arsa 04.08.2016 ÖİB-K 2016/44 Bekir Kaya 24.11.2016 

140 K.Maraş  İşl. Kalan Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Arsan Tekstil AŞ. 05.11.1999 

141 K.Maraş  İşl. Kalan Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Arsan Tekstil AŞ. 05.11.1999 

142 K.Maraş  İşl. Kalan Arazi 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Arsan Tekstil AŞ. 05.11.1999 

143 K.Maraş /Afşin Tarla (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Zeynel Abidin Demirci 26.12.2003 

144 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 04.11.2004 ÖİB-K 2004/42 Ali MERT 23.02.2005 

145 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

146 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

147 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

148 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

 

 

Sıra 
No 

TAŞINMAZIN (ARSA) ADI 
ÖYK  

KARAR 
TARİHİ 

ÖYK KARAR No ALICI KİŞİ/FİRMA 
DEVİR 
TARİHİ 

149 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

150 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

151 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

152 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

153 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

154 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

155 K.Maraş Afşin Tarla (TZD AŞ) 07.12.2004 ÖYK 2004/128 Maliye Hazinesi'ne 11.04.2005 

156 Karabük / Eskipazar  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Hüseyin Serin 13.11.2003 

157 Karabük / Eskipazar  arsa 10.05.2004 ÖİB-K 2004/24 İrfan YASLIKAYA 15.07.2004 

158 Karabük Eflani Arsa (TZD AŞ) 04.11.2004 ÖİB-K 2004/42 Nihat CÖMERT 05.12.2005 

159 Karabük Merkez Arsa 22.06.2009 ÖYK 2009/39 Maliye Hazinesi 26.07.2010 

160 Kars Arsa  19.06.2002 ÖİB K 2002/05 Serhat Kars Petrol Tic. Ltd. Şti. 02.10.2002 

161 Kayseri/Karpuzatan Arsa 21.10.1997 SH 488/1099 Kayseri Belediyesi 16.02.1998 

162 Kırıkkale Bozkurt Mevki Arsa 19.06.2002 ÖİB-K 2002/5 Halil Altın 10.03.2003 

163 Kırıkkale / Delice arsa  (TZD AŞ) 11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 
Aypet İnş. Mad. Hay. Nak. San. Tic. Ltd. 
Şti. 

28.10.2004 

164 Kocaeli  Hereke/Tavşancıl Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Sabri İbiş 12.07.1993 

165 Kocaeli  Hereke/Tavşancıl Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ahmet Ünalan 12.07.1993 

166 Kocaeli/Gebze/Dilovası Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Çolakoğlu Metalurji AŞ. 12.07.1993 

167 Kocaeli  Hereke/Tavşancıl Arsa 09.11.1993 YKK 18/155 A. Bölükbaş 09.11.1993 

168 Kocaeli  Hereke/Tavşancıl Arsa 09.11.1993 YKK 18/155 A. Bölükbaş 09.11.1993 

169 Kocaeli  Hereke Arsa 25.06.1996 Kamulaştırma Belediye (Yola Terk) 25.06.1996 

170 Kocaeli  Hereke 54 parça arsa 30.08.1997 ÖYK 97/30 Kocaeli Üni. 01.10.1997 

171 Kocaeli Körfez Agahateş Arsa 22.05.2003 ÖİB K 2003/08 Agit Aydın 17.06.2003 

172 Kocaeli Körfez Agahateş Arsa 22.05.2003 ÖİB-K 2003/8 Abdurrahman Yazıcı 17.06.2003 

173 Kocaeli / Tavşancıl  Arsa  27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 İsmail Kara 17.09.2003 

174 Kocaeli / Dilovası  Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Nurettin Uçar 22.10.2003 

175 Kocaeli / Hereke  Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Volkan Yıldız 27.10.2003 

176 Kocaeli / Hereke  Arsa 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Abdurrahman Yazıcı 27.10.2003 

177 Kocaeli / Dilovası  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Harun Aygün 14.11.2003 

178 Kocaeli / Dilovası  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Harun Aygün 14.11.2003 

179 Kocaeli / Dilovası  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Harun Aygün 14.11.2003 

180 Kocaeli / Dilovası  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Harun Aygün 14.11.2003 

181 Kocaeli / Dilovası  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Harun Aygün 14.11.2003 

182 Kocaeli / Dilovası  Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Harun Aygün 14.11.2003 

183 Kocaeli / Dilovası  Arsa  14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Selahattin Demirci 26.12.2003 

184 Kocaeli Hereke arsa   (Ulupınar) 10.05.2004 ÖİB-K 2004/24 Nuh Çimento San. AŞ. 17.06.2004 

185 Kocaeli/ Gebze/Dilovası  arsa 11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 Eti Toprak End. Tic. AŞ. 09.08.2004 

186 Kocaeli/ Gebze/Dilovası  arsa 11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 Eti Toprak End. Tic. AŞ. 09.08.2004 

187 Kocaeli/ Gebze/Dilovası  okul yeri arsası 02.12.2004 ÖYK 2004/120 MEB'e tahsisen Maliye Haz. 27.01.2005 

188 Kocaeli/Dilovası arsa   Kamulaştırma Dilovası Belediyesi 04.06.2015 

189 Kocaeli Körfez Hereke arsa 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Hereke Belediyesine tahsisen Maliye Haz. 18.04.2005 

190 Kocaeli Hereke Park 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Hereke Belediyesine tahsisen Maliye Haz.. 18.04.2005 
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191 Kocaeli Körfez Hereke arsa 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Hereke Belediyesine tahsisen Maliye Haz. 27.04.2005 

192 Kocaeli/ Gebze/Dilovası  arsa 11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 Rıza Burak GÜNORTA 31.07.2006 

193 Konya Ereğli/Aydınkent Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Şevki Yiğit 12.07.1993 

194 Konya Ereğli/Beylik Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

195 Konya Ereğli/Beylik Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

196 Konya Ereğli/Beylik Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

197 Konya Ereğli/Santral Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Mehmet Kayhan 12.07.1993 

198 Konya Ereğli/Santral Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

199 Konya Ereğli/Seksenbirevler Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

200 Konya/Meram Arsa 19.12.1996 ÖİB 7741 Konya Krom  30.08.1997 

201 Konya/Meram Arsa 19.12.1996 ÖİB 7741 Konya Krom  30.08.1997 

202 Konya/Meram Arsa 19.12.1996 ÖİB 7741 Konya Krom  30.08.1997 

203 Konya Ereğli Okul Yeri Arsası 02.03.1998 ÖYK 98/21 Maliye Hazinesi 30.04.1998 

204 Konya Ereğli/Seksenbirevler Arsa 24.06.1998 Kamulaştırma Medaş 24.06.1998 

205 Konya  Ereğli Arsa 14.09.1998 ÖYK 98/66 Maliye Hazinesi (Emniyet) 23.10.1998 

206 Konya'da Arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Abdi Ayan 03.11.1999 

207 Konya İvriz HES Arsası 18.04.2000 ÖYK 2000/36 TEAŞ 28.09.2000 

208 Konya/İvriz   Kamulaştırma DSİ 29.12.2015 

209 Konya Ereğli Arsa 10.10.2000 ÖYK 2000/75 Maliye (Ereğli Beld.) 20.10.2000 

210 Konya/Ilgın Şeker Fab Lise Arsası 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 24.08.2006 

211 Kütahya arsa (TÜGSAŞ) 09.09.2005 ÖYK 2005/115 Maliye Hazinesi 13.03.2006 

212 Kütahya arsa hissesi 12.11.2013 ÖİB-K 2013/57 Kütahya Merkez 2. Organize San. Böl. Müd. 06.12.2013 

213 Kütahya Torba Fabrikası Arsası 10.03.2008 ÖYK 2008/13 Kütahya Belediyesi 06.08.2014 

214 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Şema İnş. 12.07.1993 

215 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

216 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Erkan Önel 12.07.1993 

217 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Mehmet Öcal 12.07.1993 

218 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 3/85 Bozdemir İnş. 12.07.1993 

219 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

220 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

221 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

222 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Ahmet Kaya 12.07.1993 

223 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Ahmet Kaya 12.07.1993 

224 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Abdullah Şahintürk 12.07.1993 

225 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Ramazan Özpınar 12.07.1993 

226 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Abdullah Şahintürk 12.07.1993 

227 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

228 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Abdullah Şahintürk 12.07.1993 

229 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Yıldızlar İnş. 12.07.1993 

230 Malatya/Derme Hes Arsa 10.09.1993 YKK 13/136 DSİ 10.09.1993 

231 Malatya/Derme HES  Arsa 06.12.1993 YKK 20/159 DSİ 06.12.1993 

232 Malatya İşl.  Arsası 13.12.1996 SH 71/14938 TEDAŞ ŞEHİR TRAFOSU (İndirme) 16.05.1997 

233 Malatya Arsa 06.12.1997 ÖYK 97/58 Emniyet Gen.Müd. Tahsisen Maliye Haz. 18.02.1998 
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191 Kocaeli Körfez Hereke arsa 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Hereke Belediyesine tahsisen Maliye Haz. 27.04.2005 

192 Kocaeli/ Gebze/Dilovası  arsa 11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 Rıza Burak GÜNORTA 31.07.2006 

193 Konya Ereğli/Aydınkent Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Şevki Yiğit 12.07.1993 

194 Konya Ereğli/Beylik Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

195 Konya Ereğli/Beylik Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

196 Konya Ereğli/Beylik Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

197 Konya Ereğli/Santral Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Mehmet Kayhan 12.07.1993 

198 Konya Ereğli/Santral Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

199 Konya Ereğli/Seksenbirevler Arsa 12.07.1993 YKK 9/89 Ereğli Belediyesi 12.07.1993 

200 Konya/Meram Arsa 19.12.1996 ÖİB 7741 Konya Krom  30.08.1997 

201 Konya/Meram Arsa 19.12.1996 ÖİB 7741 Konya Krom  30.08.1997 

202 Konya/Meram Arsa 19.12.1996 ÖİB 7741 Konya Krom  30.08.1997 

203 Konya Ereğli Okul Yeri Arsası 02.03.1998 ÖYK 98/21 Maliye Hazinesi 30.04.1998 

204 Konya Ereğli/Seksenbirevler Arsa 24.06.1998 Kamulaştırma Medaş 24.06.1998 

205 Konya  Ereğli Arsa 14.09.1998 ÖYK 98/66 Maliye Hazinesi (Emniyet) 23.10.1998 

206 Konya'da Arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Abdi Ayan 03.11.1999 

207 Konya İvriz HES Arsası 18.04.2000 ÖYK 2000/36 TEAŞ 28.09.2000 

208 Konya/İvriz   Kamulaştırma DSİ 29.12.2015 

209 Konya Ereğli Arsa 10.10.2000 ÖYK 2000/75 Maliye (Ereğli Beld.) 20.10.2000 

210 Konya/Ilgın Şeker Fab Lise Arsası 06.07.2006 ÖYK 2006/53 Maliye Hazinesi (MEB tahsisen) 24.08.2006 

211 Kütahya arsa (TÜGSAŞ) 09.09.2005 ÖYK 2005/115 Maliye Hazinesi 13.03.2006 

212 Kütahya arsa hissesi 12.11.2013 ÖİB-K 2013/57 Kütahya Merkez 2. Organize San. Böl. Müd. 06.12.2013 

213 Kütahya Torba Fabrikası Arsası 10.03.2008 ÖYK 2008/13 Kütahya Belediyesi 06.08.2014 

214 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Şema İnş. 12.07.1993 

215 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

216 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Erkan Önel 12.07.1993 

217 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Mehmet Öcal 12.07.1993 

218 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 3/85 Bozdemir İnş. 12.07.1993 

219 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

220 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

221 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

222 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Ahmet Kaya 12.07.1993 

223 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Ahmet Kaya 12.07.1993 

224 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Abdullah Şahintürk 12.07.1993 

225 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Ramazan Özpınar 12.07.1993 

226 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Abdullah Şahintürk 12.07.1993 

227 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Irmak Tic. 12.07.1993 

228 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Abdullah Şahintürk 12.07.1993 

229 Malatya/İnönü Arsa 26.08.2003 KOYK 93/85 Yıldızlar İnş. 12.07.1993 

230 Malatya/Derme Hes Arsa 10.09.1993 YKK 13/136 DSİ 10.09.1993 

231 Malatya/Derme HES  Arsa 06.12.1993 YKK 20/159 DSİ 06.12.1993 

232 Malatya İşl.  Arsası 13.12.1996 SH 71/14938 TEDAŞ ŞEHİR TRAFOSU (İndirme) 16.05.1997 

233 Malatya Arsa 06.12.1997 ÖYK 97/58 Emniyet Gen.Müd. Tahsisen Maliye Haz. 18.02.1998 
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234 Malatya İşl.  Arsası 27.05.1998 ÖYK 98/38 Malatya Belediyesi (Yeni Belediye Sarayı Yeri) 26.10.1999 

235 Malatya Arsa 10.10.2000 ÖYK 2000/75 Malatya Bld. Tahs. Maliye(Yeni Bel. Sar.Yeri) 24.11.2000 

236 Malatya Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Eyyüp Güçlü 14.11.2003 

237 Malatya / Pötürge Arsa (TZD AŞ) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Ferhat Aktaş 03.12.2003 

238 Malatya   Arsa 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Zeynel Abidin Demirci 25.12.2003 

239 Malatya / Derme HES   (11 adet) 18.04.2000 ÖYK 2000/36 TEAŞ 17.03.2004 

240 
Malatya İşl. demiryolu hattı, arsa ve yeşil 
alanlar  (14 adet) 

02.12.2004 ÖYK 2004/120 Malatya Belediyesine tahsisen Maliye 10.02.2005 

241 Malatya arsa 02.12.2004 ÖYK 2004/120 Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisen Maliye 10.02.2005 

242 Malatya arsa 02.12.2004 ÖYK 2004/120 MEB'e  tahsisen Maliye 10.02.2005 

243 Malatya arsa 01.12.2005 ÖYK 2005/138 MEB'e  tahsisen Maliye 20.02.2006 

244 Malatya arsa 01.12.2005 ÖYK 2005/138 Malatya İl Özel İdaresine  tahsisen Maliye 20.02.2006 

245 Malatya İşl. Karşısı işçi evleri arsalar (27ad.) 27.05.1998 ÖYK 1998/38 Malatya Belediyesi (Sümerpark) 24.04.2006 

246 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

247 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

248 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

249 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

250 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

251 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

252 Malatya İşletme karşısı arsa  06.06.2007 ÖYK 2007/33 İl Özel İdaresi'ne tahsisen Maliye Hazinesi 17.07.2007 

253 Malatya İşletme Yanı arsa  12.08.2008 Ö.Y.K. 2008/52 Malatya Belediyesi 13.10.2008 

254 Malatya İşletme Yanı arsa 12.08.2008 Ö.Y.K. 2008/52 Malatya Belediyesi 13.10.2008 

255 Malatya Çavuşoğlu arsa 28.10.2011 ÖYK 2011/98 MEB'e tahsisen Maliye hazinesine 23.01.2012 

256 MalatyaVagon Fab'dan bir bölüm arsa 25.04.2013 ÖYK 2013/73 Raner İnş.San.Tic. Ltd.Şti. 06.06.2013 

257 Manisa/Saruhanlı tarla  (TZD AŞ) 10.05.2004 ÖİB-K 2004/24 Aypet İnş.Mad.Hay.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 02.07.2004 

258 Manisa arsa (TZD AŞ) 11.06.2004 ÖİB-K 2004/27 Aypet İnş.Mad.Hay.Nak.San.Tic.Ltd.Şti. 29.12.2005 

259 Manisa arsa (TZD AŞ) 28.07.2005 ÖİB-K 2005/20 Haydar İnan 01.06.2006 

260 Mersin/Tarsus Narenciye Bahçesi 27.08.2003 ÖİB-K 2003/20 Çayan Otomotiv İnş.Tic. Ltd.Şti. 23.12.2003 

261 Nevşehir Lojman sahası yanı arsa 29.05.2000 ÖYK 2000/45 Maliye (Nevşehir Beld.) 20.06.2000 

262 Nevşehir/Avanos Arsa 16.11.2016 ÖİB-K 2016/61 Naci Ulaşmış 18.11.2016 

263 Ordu arsa 07.11.2005 ÖYK 2005/127 Ordu Belediyesi 17.03.2006 

264 Rize/Derepazarı 30.12.2016 Mah. Kar İle. Çaykur 30.12.2016 

265 Sakarya/ Erenler arsa (TZDK) 08.05.2003 ÖYK 2003/24 Maliye Hazinesi (MEB) 20.11.2003 

266 Sakarya Trak. San.İşl. Arsa(TZDK) 08.04.2002 ÖYK 2002/13 Karayolları Gn. Md. 08.04.2002 

267 Samsun/Terme arazi 10.11.2006 ÖYK 2006/91 DSİ'ye tahsisen Maliye Hazinesi 29.03.2007 

268 Sivas Fılındır arsa 07.10.2002 ÖYK 2002/50 TCDD 08.11.2002 

269 Sivas arsa (SİDAŞ arazisi hissesi) 06.02.2007 ÖYK 2007/10 Sivas Belediyesi 17.05.2007 

270 Sivas taşocağı 01.10.2003 Mah. Kar. ile Maliye Hazinesi  (Davacı) 01.10.2003 

271 Sivas Şeker Arsa 10.03.2008 ÖYK 2008/14 Sivas Belediyesi 08.05.2008 

272 Sivas / Ulaş arsa (TDÇİ) 22.06.2009 ÖYK 2009/42 Maliye Hazinesi 11.11.2009 

273 Sivas/Merkez  arsa (TDÇİ) 22.06.2009 ÖYK 2009/42 Maliye Hazinesi 23.02.2010 

274 Sivas/Merkez tarla   Kamulaştırma TCDD 08.09.2014 

275 Şanlıurfa Fab. Arsası 19.06.2002 ÖİB-K 5 Zafer Pam. San. 10.12.2002 
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276 Tekirdağ/Çerkezköy Arsa (TZDK) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Neşe Banu (Atak) Kebabçıoğlu 01.12.2003 

277 Uşak  / Ulubey Arsa  (TZDK) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Münip Baykal 11.12.2003 

278 Uşak/Sivaslı  Arsa (TZDK) 09.02.2004 ÖİB-K 2004/04 Aypet İnş. Mad. Hay. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 25.03.2004 

279 Van Muradiye'de Arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Mustafa Gökhan 05.11.1999 

280 Zonguldak / Çaycuma arsa SEKA 13.01.2014 ÖYK 2014/01 Yurtbay Seramik San. Tic. AŞ. 13.03.2014 

Sümer Holding AŞ’nin, 3291 sayılı Kanunla özelleştirme kapsamına alındığı 
1987 yılı ile 4046 sayılı Kanunla özelleştirme programına alındığı 1994 yılından 2016 
yıl sonuna kadar; portfoyünde kayıtlı 16 bağlı ortaklık ve şirketi, 46 işletmesi, 45 
iştirak hissesi, 1 markası, 3 tesisi, 6 yarım kalmış tesisi, 390 mağazası, 236 parça 
binası ve 280 parça arsası özelleştirilmiştir.  

Bunun yanı sıra, ÖİB’ye devredilen Türkiye Şeker Fabrikalarına ait iştirak 
hissesi, 10.03.2008 tarih ve 2008/16 sayılı ÖYK kararıyla kamuya (ÖİB) devredilmiş 
olması nedeniyle, özelleştirilen iştirak hissesi sayısında dikkate alınmamıştır.   

Holding’in doğrudan kendisine ait işletmelerinin özelleştirme süreci, 2005 
yılında tamamlanmıştır.  

2016 yılı içinde ÖYK ve ÖİB kararları çerçevesinde gerçekleştirilen 
özelleştirme çalışmaları hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

-Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.05.2015 tarih, 2015/31 sayılı Kararıyla; 
Holdinge ait Genel Müdürlük binasının; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 14.11.2000 
tarih, 2000/83 sayılı kararının 1. maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü binası olarak kullanılmasının yanı sıra kültür hizmetlerinde ve 
kültürel faaliyetlerde de kullanılmak üzere, Kültür Bakanlığı’na yapılan tahsisin 
kaldırılarak, söz konusu taşınmazın 31.12.2016 tarihi itibariyle eğitim ve öğretim 
hizmetlerinde kullanılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis 
edilmesine karar verilmiş olup 2016 yılı içinde Holdingce gerekli işlemler 
tamamlanarak 26.12.2016 tarihli devir protokolü yapılmış ve 30.12.2016 tarihinde 
düzenlenen devir tutanağı ile devir işlemleri tamamlanmıştır. 

-Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.07.2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararı ile 
tta Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Antalya ili Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, 
12669 ada, 5 no.lu parseldeki 4.900 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkulün 
üzerindeki binalar ile birlikte 16,5 milyon TL bedelle, 

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.02.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile, 
Türkiye Gübre Sanayi AŞ adına kayıtlı Antalya ili, Kepez ilçesi, Kepez Mahallesi, 
28124 ada, 12 no’lu parselde bulunan 11.641,63 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 14 milyon 
TL bedelle, 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.07.2016 tarih ve 2016/ÖİB-K-38 sayılı 
kararı ile tta Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Iğdır ili, Merkez ilçesi, Karaağaç 
Mahallesi, 143 ada, 34 parseldeki 12.908,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 83 bin TL 
bedelle, 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.08.2016 tarih ve 2016/ ÖİB-K-41 sayılı 
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276 Tekirdağ/Çerkezköy Arsa (TZDK) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Neşe Banu (Atak) Kebabçıoğlu 01.12.2003 

277 Uşak  / Ulubey Arsa  (TZDK) 14.10.2003 ÖİB-K 2003/25 Münip Baykal 11.12.2003 

278 Uşak/Sivaslı  Arsa (TZDK) 09.02.2004 ÖİB-K 2004/04 Aypet İnş. Mad. Hay. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 25.03.2004 

279 Van Muradiye'de Arsa 11.10.1999 ÖİB K 99/04 Mustafa Gökhan 05.11.1999 

280 Zonguldak / Çaycuma arsa SEKA 13.01.2014 ÖYK 2014/01 Yurtbay Seramik San. Tic. AŞ. 13.03.2014 

Sümer Holding AŞ’nin, 3291 sayılı Kanunla özelleştirme kapsamına alındığı 
1987 yılı ile 4046 sayılı Kanunla özelleştirme programına alındığı 1994 yılından 2016 
yıl sonuna kadar; portfoyünde kayıtlı 16 bağlı ortaklık ve şirketi, 46 işletmesi, 45 
iştirak hissesi, 1 markası, 3 tesisi, 6 yarım kalmış tesisi, 390 mağazası, 236 parça 
binası ve 280 parça arsası özelleştirilmiştir.  

Bunun yanı sıra, ÖİB’ye devredilen Türkiye Şeker Fabrikalarına ait iştirak 
hissesi, 10.03.2008 tarih ve 2008/16 sayılı ÖYK kararıyla kamuya (ÖİB) devredilmiş 
olması nedeniyle, özelleştirilen iştirak hissesi sayısında dikkate alınmamıştır.   

Holding’in doğrudan kendisine ait işletmelerinin özelleştirme süreci, 2005 
yılında tamamlanmıştır.  

2016 yılı içinde ÖYK ve ÖİB kararları çerçevesinde gerçekleştirilen 
özelleştirme çalışmaları hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

-Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.05.2015 tarih, 2015/31 sayılı Kararıyla; 
Holdinge ait Genel Müdürlük binasının; Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 14.11.2000 
tarih, 2000/83 sayılı kararının 1. maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
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-Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16.07.2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararı ile 
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- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22.02.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile, 
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-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 04.08.2016 tarih ve 2016/ ÖİB-K-41 sayılı 

 

 

kararı ile Aydın/Didim arsa 1- tta Gayrimenkul AŞ. (Kuruluş) adına kayıtlı; Aydın ili, 
Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 854 ada, 61 no.lu parseldeki 462,77 m2 yüzölçümlü 
Konut Alanı imarlı taşınmaz; 820 bin TL bedelle 
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-Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.09.2016 tarih ve 2016/50 sayılı kararı ile; 
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-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16.11.2016 tarih ve 2016/ÖİB-K-61 sayılı 
kararı ile tta Gayrimenkul AŞ. (Kuruluş) adına kayıtlı; Nevşehir ili, Avanos ilçesi, 
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-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16.11.2016 tarih ve 2016/ ÖİB-K-62 sayılı 
kararı ile1- tta Gayrimenkul AŞ. (Kuruluş) adına kayıtlı; Kütahya ili, Gediz ilçesi, 
Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 
üzerindeki 13/400 arsa paylı, zemin kat 8 no’lu bağımsız bölüm, dükkan ve eklentisi 
deponun bir bütün halinde 13,5 bin TL bedelle,, 

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16.11.2016 tarih ve 2016/ ÖİB-K-63 sayılı 
kararı ile;  tta Gayrimenkul AŞ. (Kuruluş) adına kayıtlı; Kütahya ili, Gediz ilçesi, 
Gökler Mahallesi, 243 ada, 5 parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 
13/400 arsa paylı, 1. kat 16 no.lu bağımsız bölüm, dükkan ve eklentisi deponun bir 
bütün halinde taşınmaz, 15,5 bin TL bedelle, 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 16.11.2016 tarih ve 2016/ ÖİB-K-64 sayılı 
kararı ile tta Gayrimenkul AŞ. (Kuruluş) adına kayıtlı;  Kütahya İli Gediz İlçesinde 
243 ada, 5 no.lu parseldeki 900,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 13/400 arsa 
paylı, 1. kat 17 no.lu bağımsız bölüm, dükkân ve eklentisi deponun bir bütün halinde 
taşınmaz, 16 bin TL bedelle, 

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle yapılan ihaleler ile 
satılarak tapu devri yapılmıştır. 

Ayrıca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12.11.2007 tarih ve 2007/61 sayılı 
kararı ile Çanakkale İli Yenice ilçesindeki arsa Yenice Belediyesi’e, 30.12.2016 tarihli 
Mahkeme kararı ile de Rize İli Derepazarı mevkiindeki arsa da Mahkeme kararı ile 
Çay-Kur’a devredilmiştir. 

2017 yılında da; 
- SEKA’dan 2005 yılında devralınan Taşucu İşletmesi ve 23.01.2017 tarihinde 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2016/69 sayılı oluru ile Taşucu İşletmesi ve 
Limanın kullanımında olan taşınır ve taşınmazlar ile mevcut diğer hak ve 
yükümlülükler bedelsiz olarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye. bila bedel 
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devredilmesi kabul edilmiş ve taraflar arasında 14.02.2017 tarihinde yapılan protokolle 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ.’ne devredildiği, 

-ÖYK’nun 24.05.2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile Ankara İli Çankaya 
İlçesi 1162 ada 40 No’lu parselde 820/4000 arsa paylı 467 M2 yüz ölçümlü Kızılayda 
Atatürk Bulvarı No:70 No’lu depolu mağazanın satışının gerçekleştirildiği, 

görülmektedir.   
Ancak yapılan incelemelerde Kızılay Mağazası 29.05.2013 tarihinde 3 yıl süre 

ile kiraya verilmiş ve kira süresinin 29.05.2016 tarihinde dolması üzerine tahliye 
edildiği ve 1 yıl geçtikten sonra satış işleminin gerçekleştiği ve aradan geçen süre 
içinde de Mayıs 2016 tarihi itibariyle aylık 65 binTL kira gelirinden yoksun kalındığı 
görülmektedir. 

-Göcek iskelesi ile ilgili olarak2016 yılındaki gelişmeler aşağıda verilmiştir. 
Mülkiyeti Holding’e ait olan ve kullanım hakkı 01.06.2002 tarihli sözleşme ile 

münfesih SEKA tarafından MOPAK Kağıt-Karton Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verilen, 
01.06.2008 tarihli sözleşme ile de kiralama süresi 5 yıl daha uzatılan Göcek İskelesi ile 
ilgili olarak; MOPAK Kağıt-Karton Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kiralama süresinin 
01.06.2013 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılması amacıyla  MOPAK AŞ’ye yazılan 
01.04.2013 tarih, 199/1040 sayılı yazı ile; kira bedeli ve süresi ile ilgili hususların 
yürürlükteki kira sözleşmesi kapsamında değerlendirileceği ve Holding Yönetim 
Kurulu’nun 12.03.2013 tarih, 3/7 sayılı Kararı ile kabul edilen Sümer Holding AŞ  
“Liman Hizmetleri Tarifesi”ne göre hesaplama yapılmak üzere, yeni bir kira bedeli 
üzerinde mutabakatlarının bildirilmesi halinde (ÖİB’ce Şirketleriyle olan kira 
sözleşmesinin uzatılmasının uygun bulunması ve Holding Yönetim Kurulu’nun da 
yeni kira bedelini kabul etmesi koşullarıyla) kira sözleşmesinin süresinin uzatılmasının 
mümkün olabileceği, 01.04.2013 tarihi saat 17:00’ye kadar yeni kira bedeli ile ilgili 
mutabakatlarının bildirilmemesi halinde ise Kira Sözleşmesi’nin 5 inci maddesi 
hükmü uyarınca 01.06.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle kira sözleşmesinin 
feshedilmiş olacağı ve dolayısıyla taşınmazı boş olarak teslim etmek üzere gerekli 
hazırlıkları yapmaları hususu bildirilmiştir. 

MOPAK AŞ’den alınan 01.04.2013 tarihli yazıda, 01.06.2013 - 01.06.2018 
dönemini kapsayacak 5 yıl süreli kira sözleşmesinin aylık 14.029 TL+KDV kira bedeli 
üzerinden yapılması, yıllık kira artışlarında ÜFE artış oranının uygulanması veya kira 
bedeli döviz cinsinden kararlaştırılır ise 5 yıl süreyle artış uygulanmaması, kira 
sözleşmesine, her çeşit yat, feribot, yolcu gemilerinin bağlanması ve bunlara hizmet 
verilmesi kısmının ilave edilmesi talep edilmiştir.   

Holding tarafından MOPAK AŞ’ye yazılan 03.04.2013 tarih, 206/1088 sayılı 
yazıda; Holding ile Şirket arasında gerek kira tutarı, gerekse diğer hususlarda 
mutabakat sağlanamadığından, kira sözleşmesinin 5 inci maddesindeki “Sözleşme 
bitiminden 2 (iki) ay önce tarafların karşılıklı mutabakatı ile bu sözleşme aynı hüküm 
ve şartlarla yeniden tespit edilecek süre kadar devam eder. Şayet mutabakat 
sağlanamaz ise sözleşme feshedilir” hükmü gereğince 01.06.2013 tarihi mesai bitimi 
itibariyle kira sözleşmesinin feshedilmiş olacağı, dolayısıyla bu tarih itibariyle 
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taşınmazı tahliye etmeleri ve boş olarak 01.06.2013 saat 17.00’de Holding’e teslim 
etmek üzere gerekli hazırlıkları yapmaları bildirilmiştir. 

Firma ile mutabakat sağlanamaması nedeniyle, Holding tarafından Göcek 
İskelesinin boşaltılmasını sağlamak üzere bir dava ile tahliyeye kadar geçecek süre 
için de kira bedelinin artışının sağlanması amacıyla da ayrıca bir dava açılmıştır. 
MOPAK AŞ tarafından ise kira indirimi yapılmasını teminen, Holding aleyhine dava 
açtığı görülmüştür. Her üç davada aynı mahkemede birleştirilmiş olup, Fethiye 1. Sulh 
Hukuk Mahkemesi’nin 2013/499 esasında görülen davanın 04.02.2014 tarihli 
duruşmasında “Aylık kira bedelinin 01.06.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 14.641 
ABD Doları olarak tespitine, birleşen tahliye talepli ve kira bedelinin düşürülmesi 
talepli davaların reddine” karar verilmiştir. Mahkemenin kararı Holding tarafından 
temyiz edilmiştir. Yargıtay Holding lehine mahkeme kararını bozmuş olup, bozma 
ilamı üzerine, Mahkemenin 2015/163 E.- 842 K. sayılı ve 25. 12. 2015 tarihli gerekçeli 
kararında, asıl davanın reddine, birleşen 2013/823 E. sayılı davanın reddine, birleşen 
2013/822 E. sayılı davanın kabulü ile, Mopak Kağıt AŞ’nin Fethiye İlçesi Göcek’deki 
taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş ve karara dayanarak Ankara 28. İcra 
Müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine kiracı tarafından Liman 31.05.2016 tarihi 
itibariyle tahliye edilmiştir. 

Mahkeme kararının aleyhe olan kısmı Holding tarafından temyiz edilmiş olup, 
dosya Yargıtay incelemesinde olduğu belirlenmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle (Temmuz 2017) hala limanın boş olduğu ve 
özelleştirme çalışmalarına başlanmadığı gibi mahkeme kararında belirtildiği üzere 
01.06.2013 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen 22.994,86 ABD Doları aylık kira 
bedelinden de mahrum kalındığı görülmektedir. 

Buna benzer uygulamanın Kızılay’daki mağazada da görüldüğü dikkate 
alındığında özelleştirme çalışmalarına ilişkin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını 
müteakiben taşınmazın tahliye edilmesi konusunda özen gösterilmesi kamu hak ve 
menfaatleri açısından önem arzetmektedir.  

Mülkiyeti SEKA'dan Holding'e geçen ve ülkenin en canlı yat turizm alanında 
olmasına karşılık faydalanılmadan bekletilen Fethiye-Göcek'teki iskelenin bir an önce 
değerlendirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilir. 

Holding’in, aktifinde kayıtlı gayrimenkul varlık portföyünü, satışı mümkün 
olan gayrimenkuller ile kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek nitelikteki 
gayrimenkuller olarak sınıflandırılmıştır. 

Holding portföyünde mevcut olup, 2016 yılsonu itibarıyla henüz 
özelleştirilmemiş olan taşınmazlardan; satış kabiliyeti fazla olan gayrimenkuller, kamu 
kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek olan gayrimenkuller ile tta Gayrimenkul 
AŞ’den devralınan taşınmazların 21.10.2016 tarihi itibari ile listesi aşağıdaki 31, 32 ve 
33 sayılı tablolarda gösterilmiştir. 
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Holdingin varlık portföyünde Türkiye’nin geniş coğrafyasına yaygın ve kısa 
sürede özelleştirilme niteliği bulunmayan çok sayıda gayrimenkul bulunmaktadır. 

Diğer taraftan tta Gayrimenkul AŞ’den; 21.10.2016 tarihi itibarıyla Şirketin 
mülkiyetindeki taşınmaz sayısının 300 adet olduğu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
tarafından tta Gayrimenkul AŞ.’ye devrine karar verilen Maliye Hazinesine ait 113 
taşınmazdan 29 adedinin tapusunun hala alınmamış olduğu, Ayrıca Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından tta Gayrimenkul AŞ.’ye devrine karar verilen TEDAŞ’a 
ait 385 adet ve DMO’ya ait 1 adet taşınmaz ile birlikte toplam 799 adet taşınmaz 
devralınmıştır. 

Söz konusu varlıkların satışına ilişkin olarak yapılan ihalelerin bir kısmında  
yeterli talebin olmaması ya da ÖYK tarafından bunların değer ve satış özelliklerini 
artırıcı nitelikte uygulanan nazım imar planı değişikliklerine karşı açılan davaların 
oluşturduğu kısıtların yanı sıra; 2015 yıl sonu itibariyle 9,3 milyon TL’ye ulaşan yasal 
takipteki alacaklar ile çok sayıda dava ve icra takip dosyasının varlığı, Holding’in 
özelleştirme sürecinin tamamlanamayacağını görülerek Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın 19.12.2014 tarih ve 8759 sayılı yazıları ile bir kısım gayrimenkullerin, 
iştirakleri ve markaların özelleştirilmesini teminen Holding Yönetim Kurulu’na 
31.12.2016 tarihine kadar verilen yetki, ÖYK’nın 06.07.2015 tarih ve 2015/58 sayılı 
kararı ile 31.12.2020 tarihi olarak yeniden belirlenmiştir. 

Ayrıca Holding’in hâlihazır aktifinde kayıtlı varlık portföyünün özelleştirme 
süreci ile ilgili ÖYK ve ÖİB kararlarının yanı sıra, hizmetin ifası için yarar görülen 
hallerde usul ve esasları ÖİB tarafından açıkça belirlenmek kaydıyla, Holding 
nezdinde verilen yetkiler çerçevesinde yürütülmektedir. 

2016 yılında Holdinge herhangi bir yetki verilmemekle birlikte geçmiş yıllarda 
tta Gayrimenkul AŞ’ye Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca çeşitli tarihlerde verilen 
yetki çerçevesinde özelleştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

 Bu çerçevede Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tarihlerde tta 
Gayrimenkul AŞ’ye verilen yetkiye istinaden yapılan ihaleler ile yapılan satışların 
listesi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 35: tta Gayrimenkul AŞ. taşınmaz satış listesi 

SIRA 
 NO 

SATIŞ 
YETKİSİ  

TARİH/SAYI 

İHALE NO- 
İHALE 

KOMİSYON  
KARAR 
TARİHİ 

YÖNETİM 
KURULU 
KARAR 
TARİHİ 

TAŞINMAZ 

1 4.9.2015/             
5634 

1. İHALE 
22.02.2017/3 27.02.2017/23 

Hakkari ili, Merkez ilçesi, Berçelen (Kıran) 
Mahallesi, 196 ada, 4 no.lu parseldeki 1.296,84 m² 
yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz 
(üzerindeki  bina ile birlikte) 

2 18.11.2014/         
7934 

1. İHALE 
22.02.2017/3 27.02.2017/23 

Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce Mahallesi, 113 
ada, 21 no.lu parseldeki 243.718,00 m² yüzölçümlü 
Sanayi ve Depolama Alanı, Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanı, Yol ve Park alanı imarlı taşınmaz 
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3 26.4.2016/             
3057 

1. İHALE 
22.02.2017/3 27.02.2017/23 

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet 
Mahallesi, 2312 ada, 107 no.lu parseldeki 85,00 m² 
yüzölçümlü taşınmaz 

4 26.4.2016/          
3057 

2. İHALE 
08.03.2017/3 21.03.2017/28 

İstanbul ili, Esenler ilçesi, Esenler Mahallesi, 5544 
no.lu parseldeki  70,00 m2 yüzölçümlü Ticaret + 
Hizmet + Konut ve Meydan Alanı  imarlı taşınmaz 

5 26.4.2016/        
3057 

2. İHALE 
08.03.2017/3 21.03.2017/28 

İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Birgi köyü, 2796 no.lu 
parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 
üzerindeki muhdesatı ile birlikte 

6 7.1.2016/               
111 

2. İHALE 
08.03.2017/3 21.03.2017/28 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 156 ada, 1 
no.lu parseldeki 10.735,07 m² yüzölçümlü Konut 
Alanı imarlı taşınmaz 

7 7.1.2016/                
111 

2. İHALE 
08.03.2017/3 21.03.2017/28 

Niğde ili, Merkez ilçesi, Yeşilburç köyü, 221 ada, 1 
no.lu parseldeki 17.409,65 m² yüzölçümlü Konut 
Alanı imarlı taşınmaz 

8 4.9.2015/           
5634 

3. İHALE 
29.03.2017/3 27.04.2017/36 

Adana ili, Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 
9102 ada,m10 no’lu parseldeki 42.709,90 m² 
yüzölçümündeki arsanın  31.141,51 m² hissesi 

9 18.11.2014/          
7934 

3. İHALE 
29.03.2017/3 27.04.2017/36 Adana, Kozan İlçesi, Mahmutlu Mah., 451 ada, 29 

nolu parsel, 949,00 m² 

10 18.11.2014/        
7934 

3. İHALE 
29.03.2017/3 27.04.2017/36 

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Tatarlı köyü, 
Altınhisar Mahallesi Mevkii, 6295 no’lu parseldeki 
246,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz 

11 18.11.2014/      
7934 

3. İHALE 
29.03.2017/3 27.04.2017/36 

Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, 
harman yeri Mevkii, 4100 no’lu parseldeki 869,00 
m² yüzölçümündeki taşınmaz 

12 18.11.2014/     
7934 

3. İHALE 
30.03.2017/3 27.04.2017/36 

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, Cumhuriyet 
Mahallesi, 186 ada,  26 no’lu parseldeki 3262,05 m² 
yüzölçümündeki taşınmaz  üzerindeki kargir 2 katlı 
lojman olan tarla 

13 26.4.2016/        
3057 

3. İHALE 
25.04.2017/3 27.04.2017/36 İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 

no’lu parseldeki 517,00 m² yüzölçümündeki arsa 

14 27.02.2017/            
1302 4. İHALE 22.06.2017/47 Antalya ili, Alanya ilçesi, Oba Mahallesi, 1137 nolu 

parseldeki 1.328,71 m² yüzölçümlü taşınmaz 

15 13.06.2014/           
4329 4. İHALE 22.06.2017/47 

Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Kurtuluş mahallesi, 962 
ada, 119 nolu parseldeki 1.851,57 m² yüzölçümlü 
Ticaret ve Konut Alanı imarlı  (üzerinde bina ile 
birlikte bir bütün halinde) taşınmaz 

16 

13.06.2014/         
4329 

07.01.2016/         
111 

4. İHALE 22.06.2017/47 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice  mahallesi, 172 ada, 
2 nolu parseldeki 632 m² yüzölçümlü taşınmaz 
üzerindeki; 27/632 arsa paylı, zemin kat 10,11, ve 13 
ile 30/632 arsa paylı zemin kat 12 bağımsız bölüm 
nolu dükkanlar 

17 18.11.2014/          
7934 4. İHALE 22.06.2017/47 

Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka mahallesi, Genç 
caddesi,mevkii, 324 ada, 5 nolu parseldeki 806 m² 
yüzölçümlü taşınmaz 

18 7.1.2016/111 4. İHALE 22.06.2017/47 Bingöl ili, Genç ilçesi, Kültür mahallesi, 103 ada, 26 
no’lu parseldeki 588 m² yüzölçümlü taşınmaz 

19 13.06.2014/4329 4. İHALE 22.06.2017/47 
Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Erenler Mahallesi, 918 
ada, 8 no’lu parseldeki 3025/5714 hisseli 1.210 m² 
yüzölçümlü konut+ticaret alanı imarlı taşınmaz 
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Yukarıdaki tablolarda da görüleceği üzere verilen yetkiye istinaden 2017 
yılında yapılan ihaleler sonucunda 19 adet taşınmazın satışı konusunda ÖYK Kararı 
alınmasını teminen 07.03.2017 tarih ve 3653 sayılı 24.03.2017 tarih ve 4958 sayılı, 
16.05.2017 tarih ve 7568 sayılı ve 03.07.2017 tarih ve 9468 sayılı yazılar ile 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur. 

Denetim tarihi itibariyle (Ağustos 2017) 05.08.2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları ile ;  

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.08.2017 tarih ve 2017/ ÖİB-K 98 sayılı 
kararı ile; 9. sırada bulunan tt Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı, Çanakkale ili, Bozcaada 
ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 186 ada, 26 no’lu parseldeki 3262,05 m² 
yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı lojman olan tarla, taşınmaz’ın, 1,5 
milyon TL bedelle 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.08.2017 tarih ve 2017/ ÖİB-K 99 sayılı 
kararı ile; 11. sırada bulunan tta Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı, Afyonkarahisar ili, 
Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, Harman yeri mevkii, 4100 parseldeki 869,00 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 26,5 bin TL bedelle  

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.08.2017 tarih ve 2017/ ÖİB-K 100 sayılı 
kararı ile; 12. sırada bulunan tta Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı, Adana ili, Kozan 
ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, Kovalık Mevkii, 451 ada, 29 parseldeki 949,00 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 355 bin TL bedelle 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.08.2017 tarih ve 2017/ ÖİB-K 101 sayılı 
kararı ile; 13. sırada bulunan tta Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı, İzmir ili, Dikili ilçesi, 
Çandarlı Mahallesi, 561 ada, 2 parseldeki 517,00 m² yüzölçümlü arsa taşınmaz’ın, 
1.050 bin TL bedelle 

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 01.08.2017 tarih ve 2017/ ÖİB-K 102 sayılı 
kararı ile; 14. Sırada bulunan tta Gayrimenkul AŞ. adına kayıtlı, Afyonkarahisar ili, 
Dinar ilçesi, Tatarlı köyü, Altınhisar Mahallesi Mevkii, 6295 parseldeki 246,00 m² 
yüzölçümlü taşınmazın 600 bin TL bedelle 

satışı onaylanmıştır. 
Ancak Şubat ve Mart 2017 aylarında yapılan ihale sonuçlarının henüz 

onaylanmadığı görülmektedir. 
Tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan taşınmazlardan bir kısmı kiraya verilmiş 

ve Kira Sözleşme süreleri sona erenler ile Kuruluşa ÖİB tarafından devrine karar 
verilen taşınmazlardan önceki malikleri tarafından kiraya verilmiş olan taşınmazların, 
Yönetim Kurulu Kararları ve Kuruluşun Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği 
çerçevesinde, ilgili mevzuatlar da göz önünde bulundurularak kiralama işlemleri 
yapılmıştır. Kira geliri elde edilen taşınmazların mahiyeti hakkında aşağıda özet tablo 
düzenlenmiştir.  
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Tablo 36: tta Gayrimenkul AŞ. Kira Geliri Elde Edilen Taşınmaz Listesi 
Kiralayan Firma veya 

Şahıslar 
Kira 

Başlangıç 
Tarihi 

Kira Veren Kurum Taşınmazın Adresi 

Erikli Dağıtım Paz. AŞ   09.10.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Bahçekapı Mah. A.O.Ç. Serpmeleri 
No:4 Etimesgut ANKARA  

Gram Gıda ve Tekel Mad. 
AŞ 01.01.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Bahçekapı Mah. A.O.Ç. Serpmeleri 

No:4 Etimesgut ANKARA  

Bafra Kulübü Derneği  01.03.1995 tta Gayrimenkul AŞ. Hacınabi Mah. Tekel Cad. No:55 
Bafra SAMSUN 

Solmaz Tekstil Ve 
Konfeksiyon  09.08.2011 Batman Defterdarlığı İluh Köyü, 16369 parsel, Eski 

Tekel Binası Merkez BATMAN 
Leya Tekstil San. Tic. 
Ltd. Şti. 09.08.2011 Batman Defterdarlığı İluh Köyü, 16369 parsel, Eski 

Tekel Binası Merkez BATMAN 
Talep Tekstil San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. 09.08.2011 Batman Defterdarlığı İluh Köyü, 16369 parsel, Eski 

Tekel Binası Merkez BATMAN 
Karataş Grup Tekstil Nak. 
Dış Tic. Ltd. Şti.   04.07.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Çetin Emeç Cad. Eski Tekel Binası 

Kozluk BATMAN 

Damla Tekstil-Bagisan   26.09.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Irmak Hazır Giyim  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Azimet Tekstil  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Brey Tekstil  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Akku Collection  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Gönül Tekstil - M.Ali 
Özsüzer   30.10.2014    İl Özel İdaresi 

Özal Mh. Engelsiz Sk. Eski Tekel 
Tütün Depoları Yeşilyurt 
MALATYA 

Yukarıda yer alan tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan kiraya verilen varlıkların 
dışında geçmiş yıllar denetim raporu incelemeleri sırasında Holdingin Mülkiyetinde 
olan taşınmazlardan bir kısmının tapu kadastro parsel sorgulamasında rastgele seçilen 
örneklerde (Samsun, Balıkesir, Çatalca, Sivas) bir kısım araziler üzerinde zirai faaliyet 
yapıldığı, bir kısmı üzerinde binalar bulunduğu ve Holding kayıtlarında Fındık 
Bahçesi olarak gözüken yaklaşık 40 dönümlük alanla ilgili herhangi bir gelir kaydına 
rastlanmadığı görülmüştür.  

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan taşınmazlar ile ÖİB’ce Kuruluşa 
devredilen; Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve diğer kuruluşlara ait 
taşınmazların korunması için güvenlik, bakım, onarım vb. gibi harcamalar yapmak 
zorunda kalınmaması yanında Kuruluşa kira geliri sağlamak amacıyla, özelleştirilme 
çalışmaları da dikkate alınarak, kiraya verilebileceklerin tespit edilmesi önem 
arzetmektedir. 

Bu nedenle, Holdinge ait araziler üzerinde üçüncü kişilerin gelir getirici 
faaliyetlerinin tespiti ve bunlardan işgal ve kira bedeli alınması için gerekli 
incelemelerin yapılarak, kiralama işlemlerinin, yürürlükteki mevzuat kapsamında 
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Konfeksiyon  09.08.2011 Batman Defterdarlığı İluh Köyü, 16369 parsel, Eski 

Tekel Binası Merkez BATMAN 
Leya Tekstil San. Tic. 
Ltd. Şti. 09.08.2011 Batman Defterdarlığı İluh Köyü, 16369 parsel, Eski 

Tekel Binası Merkez BATMAN 
Talep Tekstil San. Ve Tic. 
Ltd. Şti. 09.08.2011 Batman Defterdarlığı İluh Köyü, 16369 parsel, Eski 

Tekel Binası Merkez BATMAN 
Karataş Grup Tekstil Nak. 
Dış Tic. Ltd. Şti.   04.07.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Çetin Emeç Cad. Eski Tekel Binası 

Kozluk BATMAN 

Damla Tekstil-Bagisan   26.09.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Irmak Hazır Giyim  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Azimet Tekstil  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Brey Tekstil  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Akku Collection  25.04.2013 tta Gayrimenkul AŞ. Dernek Mah. 1043 ada, 106 parsel, 
Merkez-MALATYA 

Gönül Tekstil - M.Ali 
Özsüzer   30.10.2014    İl Özel İdaresi 

Özal Mh. Engelsiz Sk. Eski Tekel 
Tütün Depoları Yeşilyurt 
MALATYA 

Yukarıda yer alan tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan kiraya verilen varlıkların 
dışında geçmiş yıllar denetim raporu incelemeleri sırasında Holdingin Mülkiyetinde 
olan taşınmazlardan bir kısmının tapu kadastro parsel sorgulamasında rastgele seçilen 
örneklerde (Samsun, Balıkesir, Çatalca, Sivas) bir kısım araziler üzerinde zirai faaliyet 
yapıldığı, bir kısmı üzerinde binalar bulunduğu ve Holding kayıtlarında Fındık 
Bahçesi olarak gözüken yaklaşık 40 dönümlük alanla ilgili herhangi bir gelir kaydına 
rastlanmadığı görülmüştür.  

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan taşınmazlar ile ÖİB’ce Kuruluşa 
devredilen; Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve diğer kuruluşlara ait 
taşınmazların korunması için güvenlik, bakım, onarım vb. gibi harcamalar yapmak 
zorunda kalınmaması yanında Kuruluşa kira geliri sağlamak amacıyla, özelleştirilme 
çalışmaları da dikkate alınarak, kiraya verilebileceklerin tespit edilmesi önem 
arzetmektedir. 

Bu nedenle, Holdinge ait araziler üzerinde üçüncü kişilerin gelir getirici 
faaliyetlerinin tespiti ve bunlardan işgal ve kira bedeli alınması için gerekli 
incelemelerin yapılarak, kiralama işlemlerinin, yürürlükteki mevzuat kapsamında 

 

 

yapılması ile halen kirada olan taşınmazların da kira bedellerinin güncellenmesi 
önerilir. 

Ayrıca Holding’in, Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde bulunan ve tamamı 
başka kamu kuruluşlarına ait personelin kullanımında olan 24’ü İstanbul/Büyükdere 
de, 10’u Muğla ili Göcek İlçesinde, 2’si İzmir ili Buca ilçesinde, 18’i Diyarbakır, 4’ü 
Çanakkale Bozcaada ve TEDAŞ’tan devralınan 39’u Şırnak, 8’i Hakkari’de olmak 
üzere toplam 106 lojmanı bulunmaktadır. Bu lojmanlardan 13’ü boş ve 6’sı da tahsis 
dışıdır.  

Holding’in Ankara dışında bir teşkilatı bulunmadığından, söz konusu 
lojmanlarla ilgili bakım onarım ile diğer iş ve işlemlerin uzaktan yürütülmesinde 
birçok güçlükle karşılaşılmaktadır.  

Diğer yandan özelleşen kurumlardan: Holding bünyesine geçen bina ve 
tesisatların bir kısmının devir anında kullanılır durumda olmasına rağmen özelleştirme 
sürecinin uzun yıllar sürmesi ve kullanılmaması nedeniyle metruk hale geldiği tespit 
edilmiştir. Tümosan dan geçen Konya’da yer alan binalar, Seka’dan geçen 
Balıkesir’deki binalar, Malatya’daki vagon fabrikası idari ve lojman binaları, 
Taşucu’nda kullanılmayan lojman ve fabrika binalarının metruk halde bulunduğundan 
bir daha yapılış amacı doğrultusunda kullanılması mümkün bulunmamaktadır. 

Bu nedenle özelleştirmek amacıyla Holdinge devredilen veya tüzel kişiliği sona 
erdirilen kuruluşlardan devralınan taşınmazların; uzun yıllar alan özelleştirme 
süresince kullanılmaması veya gereği gibi bakım ve onarımlarının yapılamaması 
nedeniyle korunamaması vb nedenlerle metruk hale geldiği dikkate alınarak inceleme 
yapmak üzere heyetler oluşturularak; 

- Özelleştirilnceye kadar geçen süre içinde kiraya verme veya kamu kurum ve 
kuruluşlarına tahsis etme vb işlemlerle kullanılma imkanlarının araştırılması, 

- Yapılış amacında kullanılması mümkün olmayan metruk hale gelmiş binaların 
İdareye yeni külfetler getirmemesi için söz konusu alanların arsa olarak 
değerlendirilmesi, 

-Holdingce devralınan lojmanların bir an önce özelleştirilmesi veya mahallinde 
faaliyette bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi, 

teminen ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 
Diğer yandan Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09.09.2005 tarih ve 2005/114 

sayılı kararına istinaden, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Hacı Hesna Hatun Mahallesinde 
bulunan 4.639 m2 yüzölçümlü taşınmaz, üzerindeki varlıklar ile birlikte Kültür ve 
Turizm Bakanlığına tahsis edilmek üzere 29.12.2005 tarihinde Maliye Hazinesine 
mülkiyet devri yapılmıştır. 

Ancak yine aynı kararda söz konusu taşınmaz üzerindeki binalardan bir bölümü 
olan ve Paşa Limanı Sosyal Tesisi olarak tabir edilen bölümün Tekel özelleştirilinceye 
veya kapatılıncaya kadar bedelsiz olarak Şirkete tahsis edildiği belirtilmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 03.11.2009 tarihinde söz konusu 
tesislerin kendilerine devrinin talep edildiği ancak kabul edilmemiştir.  
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Bilahere Şirket tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 08.03.2013 
tarihli yazıda, özelleştirme uygulamalarında son aşamaya gelindiği ve personel 
sayısındaki yetersizlik sebebiyle bahsi geçen sosyal tesisin işletilmesinde zorluklarla 
karşılaşıldığı ve bu itibarla tesisin ilgili bakanlığa devredilmesi talep edilmiş ancak bu 
defa Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından uygun görülmemiştir. 

Şirket Yönetim Kurulunun, 30.03.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile İstanbul 
İlindeki iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere, İstanbul İrtibat 
Bürosu adıyla bir birimin teşkili amacıyla bir karar aldığı, ardından birim teşkili ve 
organizasyon şeması değişikliğinin onayını almak üzere 01.04.2015 tarih ve 7992 
sayılı yazı ile konunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiş ancak söz konusu 
yazıya herhangi bir cevap alınamamıştır, 

Sözü edilen tesis üzerinde yapılan incelemelerde ise; 14 odalı tesiste sadece 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait birkaç üst yöneticinin zaman zaman kaldığı, bu 
şekilde yapılan konaklama sonucunda yiyecek, temizlik, yakacak, su, elektrik ve 
personel gideri olarak önemli ölçüde masraf yapıldığı, her yıl Resmi Gazetelerde 
yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğlerinde her ne ad altında olursa 
olsun kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklamaı halinde lojman 
olarak tahsis edilenler hariç bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirileceği 
hükmolunmuş olmasına rağmen,  tesisin Başbakanlığa bildirilen kamuya ait tesisler 
arasında yer almadığı ve yasal bir statüsünün bulunmadığı görülmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09.09.2005 tarih ve 2005/114 no’lu Kararı ile 
Tekel özelleştirilinceye veya kapatılıncaya kadar bedelsiz olarak Şirkete tahsis edilen 
ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen hiç bir idari faaliyet olmamış, kiraya verilse veya 
Kamu kullanımına açılsa daha faydalı olacak bir tesis yıllarca atıl vaziyette 
bekletilmiştir. 

En son durumda; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30.09.2015 tarih ve 6203 
sayılı yazısı ile İstanbul Valiliğinin talebine istinaden sözü edilen taşınmazların 
Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca konuk evi olarak 
kullanılması ve bakım, onarım, tadilat, mefruşat, elektrik, su gibi masrafların 
taraflarınca karşılanması ve Şirket tarafından ihtiyaç duyulması halinde mevcut 
büronun irtibat noktası olarak kullanımına imkan vermek ve gerekli görülen tüm 
personeli Defterdarlık tarafından sağlanmak kaydıyla anılan yerin tüm demirbaş eşya 
ve malzemelerle birlikte bedelsiz olarak yapılacak bir protokol dahilinde defterdarlığa 
devrinin uygun görüldüğünün bildirdiği, bu yazıya istinaden Şirket yönetim Kurulunun 
19.11.2015 tarih ve 106 numaralı Kararı alınarak, 05.02.2016 tarihinde imzalanan 
protokol çerçevesinde Paşa limanı Sosyal Tesisinin Defterdarlığa teslim edildiği 
görülmüştür. 

Ancak, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
09.09.2005 tarih ve 2005/114 sayılı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis 
edilmek üzere Maliye Hazinesi’ne devredilmesi, taşınmazın Şirket tarafından 
kullanılmasının şarta bağlı ve geçici olması, ÖYK kararında öngörülen şartın 
gerçekleşmesi durumunda taşınmazın Maliye Hazinesi tarafından Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kullanımına bırakılacak olması karşısında konuya ilişkin ÖYK Kararı 
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Bilahere Şirket tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazılan 08.03.2013 
tarihli yazıda, özelleştirme uygulamalarında son aşamaya gelindiği ve personel 
sayısındaki yetersizlik sebebiyle bahsi geçen sosyal tesisin işletilmesinde zorluklarla 
karşılaşıldığı ve bu itibarla tesisin ilgili bakanlığa devredilmesi talep edilmiş ancak bu 
defa Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından uygun görülmemiştir. 

Şirket Yönetim Kurulunun, 30.03.2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile İstanbul 
İlindeki iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere, İstanbul İrtibat 
Bürosu adıyla bir birimin teşkili amacıyla bir karar aldığı, ardından birim teşkili ve 
organizasyon şeması değişikliğinin onayını almak üzere 01.04.2015 tarih ve 7992 
sayılı yazı ile konunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmiş ancak söz konusu 
yazıya herhangi bir cevap alınamamıştır, 

Sözü edilen tesis üzerinde yapılan incelemelerde ise; 14 odalı tesiste sadece 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ait birkaç üst yöneticinin zaman zaman kaldığı, bu 
şekilde yapılan konaklama sonucunda yiyecek, temizlik, yakacak, su, elektrik ve 
personel gideri olarak önemli ölçüde masraf yapıldığı, her yıl Resmi Gazetelerde 
yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğlerinde her ne ad altında olursa 
olsun kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklamaı halinde lojman 
olarak tahsis edilenler hariç bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirileceği 
hükmolunmuş olmasına rağmen,  tesisin Başbakanlığa bildirilen kamuya ait tesisler 
arasında yer almadığı ve yasal bir statüsünün bulunmadığı görülmektedir. 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09.09.2005 tarih ve 2005/114 no’lu Kararı ile 
Tekel özelleştirilinceye veya kapatılıncaya kadar bedelsiz olarak Şirkete tahsis edilen 
ve aradan 10 yıl geçmesine rağmen hiç bir idari faaliyet olmamış, kiraya verilse veya 
Kamu kullanımına açılsa daha faydalı olacak bir tesis yıllarca atıl vaziyette 
bekletilmiştir. 

En son durumda; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30.09.2015 tarih ve 6203 
sayılı yazısı ile İstanbul Valiliğinin talebine istinaden sözü edilen taşınmazların 
Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığınca konuk evi olarak 
kullanılması ve bakım, onarım, tadilat, mefruşat, elektrik, su gibi masrafların 
taraflarınca karşılanması ve Şirket tarafından ihtiyaç duyulması halinde mevcut 
büronun irtibat noktası olarak kullanımına imkan vermek ve gerekli görülen tüm 
personeli Defterdarlık tarafından sağlanmak kaydıyla anılan yerin tüm demirbaş eşya 
ve malzemelerle birlikte bedelsiz olarak yapılacak bir protokol dahilinde defterdarlığa 
devrinin uygun görüldüğünün bildirdiği, bu yazıya istinaden Şirket yönetim Kurulunun 
19.11.2015 tarih ve 106 numaralı Kararı alınarak, 05.02.2016 tarihinde imzalanan 
protokol çerçevesinde Paşa limanı Sosyal Tesisinin Defterdarlığa teslim edildiği 
görülmüştür. 

Ancak, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
09.09.2005 tarih ve 2005/114 sayılı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis 
edilmek üzere Maliye Hazinesi’ne devredilmesi, taşınmazın Şirket tarafından 
kullanılmasının şarta bağlı ve geçici olması, ÖYK kararında öngörülen şartın 
gerçekleşmesi durumunda taşınmazın Maliye Hazinesi tarafından Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın kullanımına bırakılacak olması karşısında konuya ilişkin ÖYK Kararı 

 

 

alınmadan taşınmazın Defterdarlığın kullanımına bırakılmasının uygun olmayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Sümer Holding, özelleştirme kapsamındaki Kuruluşların Taşınmazlarının 
Holding bünyesine intikal etmesiyle tta Gayrimenkul AŞ’den devralınanlarla birlikte 
15,5 milyon metrelik taşınmazı bünyesinde tutmaktadır. Ancak devir işlemleri sadece 
devir bilançosu üzerinden gerçekleşmektedir. Devreden kuruluş ile Devralan kuruluş 
arasında fiili sayıma dayanan bir envanter neticesi devir işlemi yapılmadığından, Devir 
Bilançosunda görülmeyen yeni taşınmazların ortaya çıktığı görülmektedir.  

Nitekim TDÇİ nin Sümer Holding’e devredilmesi sonrasında Holding’e yeni 
taşınmazlar intikal etmiştir.  

TDÇİ’nin Sivas ilindeki taşınmazlarının; TDÇİ Genel Müdürlüğünün Sivas 
Merkezde Kurulması planlanan Sivas 4.Demir Çelik Tesislerinin Kurulacağı sahada 40 
Km2 lik alanın kamulaştırması TDÇİ Yönetim Kurulunun 28/05/1975 tarih ve 26/912 
sayılı Kararının T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 08/06/1979 tarih ve 1674 sayılı 
oluruyla kararlaştırılmıştır. Devlet Planlama Müsteşarlığının 24/03/1981 tarih ve 1422 
sayılı yazısında 40 km2 lik alanın 20 km2 lik kısmının kamulaştırma işleminin 
tamamlandığı ve Kamulaştırılan alanın 12,5 km2 de kalmasının uygun olacağı 
belirtilmiştir. Bu nedenle hizmetin niteliği gereğince bir alanın kamulaştırıldığı, ancak 
Kurumun TDÇİ’nden gelen taşınmazların Sivas ilindeki miktarının her geçen gün yeni 
taşınmazların tespit edildiği görülmektedir.  

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 29016/110 sayılı kararı ile 
özel şahıslara ait iken kamulaştırma şerhi konularak bedeli ödenmiş ancak tapu 
işlemleri gerçekleştirilmemiş olan 111 adet taşınmazın ve daha sonra tespit edilecek 
taşınmazların üzerlerindeki kamulaştırma şerhlerinin, söz konusu taşınmazların Sivas 
İli Özel İdaresi tarafından organize sanayi bölgesine dahil edilerek organize sanayi 
alanı olarak kullanılması veya il özel idarelerine organize sanayi bölgelerine ilişkin 
olarak kanunlarla verilen diğer görevlerini yerine getirmesini yönelik kullanılmasını 
teminen bedelsiz olarak kullanılmasını teminen kaldırılmasına karar verildiği 
görülmüştür. 

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi özelleştirilerek Holding bünyesine katılan 
kuruluşlardan devralınan taşınmazların tam olarak tespitini teminen Tapu Kadastro 
Parsel Sorgulama Sisteminde yapılan sorgulamada kurum mülkiyetindeki 
taşınmazların belli bir alanda toplanmadığı ve bazen bir parselin kurum mülkiyetinde 
olmasına karsın etrafındaki parsellerin özel şahıslara ait olduğu görülmektedir. Bu 
durum kurum mülkiyetine geçmesi gereken taşınmazlar hakkında tereddüde neden 
olduğu görülerek  

Sümer Holding bünyesine intikali gereken taşınmazların tespiti için; Kurum hak 
ve menfaatinin temini bakımından başlangıç kamulaştırma miktarları esas alınarak 
arşivlerde ve taşınmazın bulunduğu alanlarda gerekli çalışmanın yapılması 
önerilmiştir. 

Kuruluşça verilen cevapta konuya ilişkin çalışmaların yapıldığı belirtilmekle 
birlikte, tta Gayrimenkul AŞ’den den devralınan taşınmazlardan bir kısımının tapu 
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kayıtlarının henüz alınmadığı tesbiti yapılmıştır.  
Bu nedenle, Holdingin hak ve menfaatinin temini bakımından; özellikle 2016 

yılı içinde tta Gayrimenkul AŞ’den çok sayıda taşınmaz devralındığı ve bir kısmının 
da henüz tapu kayıtlarının yapılmadığı dikkate alınarak; bünyesine intikali gereken 
taşınmazların tespiti için; arşiv taraması ile Tapu Kadastro Parsel Sorgulama 
Sisteminde sorgulama çalışması yapılması önerilir. 

Tütün İşletme birimlerinin kapatılmasının ardından işlevsiz kalan tesislerden; 
Akçaabat Yaprak Tütün İşleme Tesisleri ile Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikasında atıl 
haldeki makine ve teçhizatın bir an önce değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen 
çalışmaları üzerinde yapılan incelemelerde; 

Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikası sahasında ve Akçaabat Yaprak Tütün İşleme 
Tesislerinde bulunan makine ve teçhizatın değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen 
çalışmaların henüz sonuçlandırılmadığı,  birkaç defa yapılan özelleştirme ihalelerinde 
herhangi bir teklifin alınmadığı görülmüştür. 

1995 yılında kurulumu yapılan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Makine ve 
Teçhizatlarının özelleştirilmesini teminen Özelleştirilme İdaresi Başkanlığınca; 
21.11.2012-11.12.2012 tarihleri arasında yapılan ihalede teklif alınamadığından, 
17.01.2013-27.02.2013 tarihleri arasında yapılan ihalede de alınan tekliflerin yetersiz 
olması nedeniyle iptaline karar verilmiştir 

Diğer yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 5909 
sayılı yazı ile Kuruluşun Yönetim Kuruluna verilen satış yetkisi çerçevesinde, 
Akçaabat Yaprak Tütün İşletme Tesisleri Yaprak Tütün İşleme makine/teçhizatlarının 
özelleştirilmesini teminen 15.09.2014-21.10.2014 tarihleri arasında ihale ilanına 
çıkılmış ancak, yine teklif gelmemiş ve ihale iptal edilmiştir. 

Söz konusu taşınmaz, makine ve teçhizata talep olmaması nedeniyle hem 
zaman hem de ilan masrafları vb. giderler göz önünde bulundurularak; anılan makine 
ve teçhizatın ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi hususları 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının takdirlerine Kurum tarafından sunulmuş olmasına 
rağmen yapılan özelleştirme ve satış ihalelerinde yukarıda sözü edilen makine ve 
teçhizata hiçbir talep gelmediği ve bu nedenle tesisler içerisinde bulunan ve kullanma 
imkânı kalmamış olan makine ve teçhizat bir an önce değerlendirilmesi önem arz 
etmektedir. Ayrıca sözü edilen tesislerdeki makine ve teçhizatın satış veya devri 
yapılamadığı için bulundukları binaların daha önceden devredilmiş oldukları kamu 
kurumlarının kullanımına açılamadığı görülmüştür.  

Ayrıca, 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Makine 
ve Kimya Endüstrisi Ana Statüsünün amaç ve faaliyetleri başlıklı 4 üncü maddesinin 
(7) numaralı bendinde; “Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, 
müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslararası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve 
teşekküllerin hurdaya ayrıldıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri 
toplamak, değerlendirmek ve kullanmak” denilmek suretiyle, ilgili maddede sayılan 
kamu idarelerinin elinde bulunan hurdaların MKE tarafından alınarak 
değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.  
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kayıtlarının henüz alınmadığı tesbiti yapılmıştır.  
Bu nedenle, Holdingin hak ve menfaatinin temini bakımından; özellikle 2016 

yılı içinde tta Gayrimenkul AŞ’den çok sayıda taşınmaz devralındığı ve bir kısmının 
da henüz tapu kayıtlarının yapılmadığı dikkate alınarak; bünyesine intikali gereken 
taşınmazların tespiti için; arşiv taraması ile Tapu Kadastro Parsel Sorgulama 
Sisteminde sorgulama çalışması yapılması önerilir. 

Tütün İşletme birimlerinin kapatılmasının ardından işlevsiz kalan tesislerden; 
Akçaabat Yaprak Tütün İşleme Tesisleri ile Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikasında atıl 
haldeki makine ve teçhizatın bir an önce değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen 
çalışmaları üzerinde yapılan incelemelerde; 

Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikası sahasında ve Akçaabat Yaprak Tütün İşleme 
Tesislerinde bulunan makine ve teçhizatın değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen 
çalışmaların henüz sonuçlandırılmadığı,  birkaç defa yapılan özelleştirme ihalelerinde 
herhangi bir teklifin alınmadığı görülmüştür. 

1995 yılında kurulumu yapılan Diyarbakır İşletme Müdürlüğü Makine ve 
Teçhizatlarının özelleştirilmesini teminen Özelleştirilme İdaresi Başkanlığınca; 
21.11.2012-11.12.2012 tarihleri arasında yapılan ihalede teklif alınamadığından, 
17.01.2013-27.02.2013 tarihleri arasında yapılan ihalede de alınan tekliflerin yetersiz 
olması nedeniyle iptaline karar verilmiştir 

Diğer yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 5909 
sayılı yazı ile Kuruluşun Yönetim Kuruluna verilen satış yetkisi çerçevesinde, 
Akçaabat Yaprak Tütün İşletme Tesisleri Yaprak Tütün İşleme makine/teçhizatlarının 
özelleştirilmesini teminen 15.09.2014-21.10.2014 tarihleri arasında ihale ilanına 
çıkılmış ancak, yine teklif gelmemiş ve ihale iptal edilmiştir. 

Söz konusu taşınmaz, makine ve teçhizata talep olmaması nedeniyle hem 
zaman hem de ilan masrafları vb. giderler göz önünde bulundurularak; anılan makine 
ve teçhizatın ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi hususları 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının takdirlerine Kurum tarafından sunulmuş olmasına 
rağmen yapılan özelleştirme ve satış ihalelerinde yukarıda sözü edilen makine ve 
teçhizata hiçbir talep gelmediği ve bu nedenle tesisler içerisinde bulunan ve kullanma 
imkânı kalmamış olan makine ve teçhizat bir an önce değerlendirilmesi önem arz 
etmektedir. Ayrıca sözü edilen tesislerdeki makine ve teçhizatın satış veya devri 
yapılamadığı için bulundukları binaların daha önceden devredilmiş oldukları kamu 
kurumlarının kullanımına açılamadığı görülmüştür.  

Ayrıca, 28.10.1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Makine 
ve Kimya Endüstrisi Ana Statüsünün amaç ve faaliyetleri başlıklı 4 üncü maddesinin 
(7) numaralı bendinde; “Resmi daire ve idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, 
müesseseler ve bağlı ortaklıklar, uluslararası ikili anlaşmalara giren kuruluş ve 
teşekküllerin hurdaya ayrıldıkları her türlü maden, malzeme, araç ve gereçleri 
toplamak, değerlendirmek ve kullanmak” denilmek suretiyle, ilgili maddede sayılan 
kamu idarelerinin elinde bulunan hurdaların MKE tarafından alınarak 
değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.  

 

 

Konu önceki yıl raporunda değerlendirilmiş ve kullanma imkânı kalmamış olan 
makine ve teçhizatın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmesi için 
girişimlerde bulunulması önerilmişti. 

2016 yılında yapılan İncelemeler sırasında; atıl durumda bulunan ve kullanma 
imkânı kalmamış olan makine ve teçhizatın ekonomik ömürleri, teknolojik durumları 
ile hurda olup olmadıklarının tespiti amacıyla Yönetim Kurulunun 19.11.2015 tarihli 
kararıyla Dicle Üniversitesi ve TMMOB Trabzon Makine Mühendisleri Odasına 
teknik bir rapor hazırlatıldığı alınan raporlar üzerine, hurdaya ayrılanların Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmesi ve hurda olmayanların ise satılmak üzere 
Şirkete yetki verilmesi konusunda 23.02.2016 tarihinde Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına yazıldığı görülmüştür. 

Yıllardır atıl durumda bulunan ve kullanma imkânı kalmamış olan makine ve 
teçhizatın bir an önce ekonomiye kazandırılması bakımından; Akçaabat Yaprak Tütün 
İşleme Tesisleri ile Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikasındaki hurda durumdaki makine 
ve teçhizatın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmesi, hurda 
olmayanların ise satılmak suretiyle değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen girişimlerin 
bir an önce sonuçlandırılması önerilir. 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
01.06.2014 tarih ve 2010/31 sayılı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına 
alınan ve Başkanlık Makamının 01.10.2013 tarih ve 1113 sayılı Olur’u ile Şirkete 
bedelsiz olarak devri uygun görülen Manisa İli, Akhisar İlçesi Atatürk Mahallesinde 
bulunan Eski Sigara Fabrikası sahasındaki 6 adet parselde kayıtlı toplam 819.120,83 
m2 yüzölçümlü taşınmazların 11.06.2014 tarihinde Kuruluş adına tapu devir ve tescil 
işlemleri yapılmıştır. 

Devir alınan taşınmazlar üzerinde birbirinden bağımsız inşa edilmiş yapı ve 
tesislerin, koruma ve güvenliği, 24 saat esasına göre hizmet satın almak suretiyle 12 
özel koruma güvenlik görevlisince yürütüldüğü görülmüştür.  

Manisa İli, Akhisar İlçesi Atatürk Mahallesinde bulunan Eski Sigara Fabrikası 
sahasındaki 6 adet parselde kayıtlı toplam 819.120,83 m2 yüzölçümlü taşınmazların 
özelleştirme çalışmaları kapsamında 3 kez ihaleye çıkılmış olup, son teklif verme 
tarihi 02.04.2015 olan ihalede teklif verilmediğinden söz konusu ihale iptal edilmiştir. 
Bu taşınmaz için istihdam edilen 12 koruma güvenlik personelinin masraflarının 
kuruma ek maliyet getireceği de dikkate alınarak ilgili taşınmazın özelleştirme 
çalışmalarının sürdürülmesi önerilir.  

Özelleştirme kapsamındaki Holdingin, tüzel kişiliği sona erdirilen 
kuruluşlardan devralınan tta Gayrimenkul AŞ’den devralınanlar hariç 6 milyon metre 
bir taşınmazı bünyesinde bulundurması nedeniyle söz konusu taşınmazların 
özelleştirilmesini teminen ÖİB tarafından Yönetim Kuruluna verilen satış yetkisi 
çerçevesinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve Özelleştirme 
Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında, 
Kuruluşça yapılacak özelleştirme çalışmalarında ve değer tespit çalışmalarını 
yürütecek Değer Tespit Komisyonlarının değer tespit çalışmalarına yardımcı olmak 
amacıyla Danışmanlık Hizmeti alınması hususunda ÖİB’den alınan onay kapsamında, 
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İş Tanımı ve eki taşınmaz listesi, İhale Şartnamesi, Standart Formlar, Sözleşme taslağı, 
ihaleye davet mektupları gibi tüm çalışmalar yapılarak Sermaye Piyasası Kuruluna 
kayıtlı firmalardan teklif alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda bir firma ile 
Danışmanlık Hizmet Alım Sözleşmesi imzalandığı görülmüştür. 

27.02.2017 tarih ce 5/21 sayılı kararı ile Holdinge ait ve Holding ile 
ilişkilendirilen muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi 
uygulamalarında, Holdinge yardımcı olması amacıyla yapılan ihale ile 2 yıl süreyle 
146.300,00.-+KDV bedelle Danışmanlık Hizmet Alımı yaptırılmasına karar 
verilmiştir.  

124 Sayıştay   



 

 

İş Tanımı ve eki taşınmaz listesi, İhale Şartnamesi, Standart Formlar, Sözleşme taslağı, 
ihaleye davet mektupları gibi tüm çalışmalar yapılarak Sermaye Piyasası Kuruluna 
kayıtlı firmalardan teklif alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda bir firma ile 
Danışmanlık Hizmet Alım Sözleşmesi imzalandığı görülmüştür. 

27.02.2017 tarih ce 5/21 sayılı kararı ile Holdinge ait ve Holding ile 
ilişkilendirilen muhtelif taşınmazların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi 
uygulamalarında, Holdinge yardımcı olması amacıyla yapılan ihale ile 2 yıl süreyle 
146.300,00.-+KDV bedelle Danışmanlık Hizmet Alımı yaptırılmasına karar 
verilmiştir.  

 

 

V. BİLANÇO 

Holding’in 31.12.2016 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait gelir tablosu ve diğer mali tabloları, yürürlükte bulunan düzenlemelerde 
belirlenmiş muhasebe ilke ve esaslarına göre hazırlanıp, Holding Yönetim Kurulu’nun 
27.02.2017 tarih ve 2/8 karar sayılı toplantısında onaylanmış, ÖİB’in 04.05.2017 tarih 
ve 2017/ÖİB-K-44 sayılı kararıyla kabul edilmiş, aynı karar ile yönetim kurulu 
üyelerinin de ibrası sağlanmıştır. 

Holding’in 31.12.2016 tarihli finansal tabloları, devir yoluyla Holding 
bünyesinde birleştirilen 12 adet şirket ile merkez birimlerinin döneme ilişkin tüm gelir, 
gider ve harcamalarına ait hesap ve işlemlerini kapsamaktadır. 

Söz konusu devralınan şirketlerin devir bilançolarındaki kalemler, değerleme 
yapılmadan mukayyet değerleriyle kül halinde Holding’in bilançosuna aktarılmış, yanı 
sıra devralınan şirketlerin tüzel kişilikleri, birleşme işleminin tescil tarihinde tasfiyesiz 
infisah suretiyle sona erdirilmiştir. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının çeşitli tarihlerdeki olurları ile Tüzel 
kişilikleri sona erdirilmiş söz konusu şirketlerin kalan malları ile borçları ve 
alacaklarından oluşan tüm hak ve yükümlülüklerinin tediye ve tahsil edilinceye kadar 
Holding çatısı altında idare edilmesi öngörülmüştür.  

Devir yoluyla Holding bünyesinde birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliği sona 
erdirilmiş şirketler, sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 37: Devir yoluyla Holding bünyesinde birleştirilen şirketler 

Sıra 
No 

Devralınan Şirket Devralan Şirket 
Devir 

Bilançosu 
Tarihi 

1 Türkiye Yapağı ve Tiftik AŞ Sümer Holding AŞ 20.02.1995 

2 Köyteks Yatırım Holding AŞ "      "      "     30.12.1998 

3 SİHAZ/Sivas Hazır Giyim San. ve Tic. AŞ "      "      " 30.12.1998 

4 AKSANTAŞ/Akdeniz Sanayi ve Ticaret AŞ "      "      " 01.11.2001 

5 Türkiye Zirai Donatım AŞ "      "      " 30.11.2002 

6 TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ "      "      " 30.11.2002 

7 TURBAN Turizm AŞ (*) "      "      " 30.11.2002 

8 SEKA/Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ  
(**) 

"      "      " 30.06.2005 

9 TÜGSAŞ/Türkiye Gübre Sanayi AŞ  "      "      " 30.06.2005 

  10 TDÇİ/Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ "      "      " 31.10.2007 

  11 Sümer Halıcılık ve El Sanatları San. Tic. AŞ "      "      " 31.05.2009 

12 tta Gayrimenkul AŞ "      "      " 21.10.2016 
(*) Bünyesinde 2001 yılında devir yoluyla birleştirilmiş ETAĞ/Etimesgut Ağaç Sanayi ve Tic. AŞ yer almaktadır. 
(**) Bünyesinde 2000 yılında devir yoluyla birleştirilmiş ORÜS Orman Ürünleri AŞ yer almaktadır. 
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Türkiye Yapağı ve Tiftik AŞ; Sümer Holding AŞ’nin bağlı ortaklığı iken 
Şirketin faaliyeti, finansman durumu, mali bünyesinin bozukluğu dikkate alınarak, 
ÖİB’nin 18.07.1994 tarih ve 3925 sayılı Oluru ile 4046 sayılı Kanunun 20/a maddesi 
hükmü uyarınca tüm borç-alacak ve varlıkları 20.02.1995 tarihli devir bilançosu 
üzerinden aynı tarihte Holding bünyesinde birleştirilmek suretiyle, tüzel kişiliği sona 
erdirilmiştir. 

Köyteks Yatırım Holding AŞ; SİHAZ/Sivas Hazır Giyim San. ve Tic. AŞ, 
ÖYK’nın 12.01.1995 tarih ve 95/7 sayılı kararı ile; özelleştirme kapsam ve programına 
alınan Köyteks Yatırım Holding AŞ’nin, 1 tesisi İçişleri Bakanlığına, 1 tesisi de 
Kırıkkale Üniversitesine devredilmiş olup, 5 tesisi ile bağlı ortaklıkları SİHAZ/Sivas 
Hazır Giyim Sanayi AŞ, ERHAZ/Erzurum Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait 
varlıkların satışı gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca, ÖYK’nın 24.11.1998 tarih, 98/92 sayılı Kararı ile tüm varlıkları 
satılarak özelleştirme işlemleri tamamlanan Köyteks ile bağlı ortaklıklarından SİHAZ 
ve ERHAZ’ın bünyesinde bulunan özel kişilere ve kuruluşlara ait hisselerin satın/devir 
alınması ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ ile 
birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin ÖİB 
tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine; 

KÖYTEKS ortaklarından; Süpet Sümer Akaryakıt ve Madeni Yağlar Ticareti 
AŞ’ye ait hisselerin bilabedel Sümer Holding AŞ tarafından devralınmasına, 
ERHAZ’a ait  hisselerin nominal değer üzerinden SİHAZ tarafından satın alınmasına,  

SİHAZ ortaklarından; ERHAZ’a ait hisselerin nominal değer üzerinden 
KÖYTEKS tarafından satın alınmasına, Sivas Dokuma Sanayi AŞ ile Süti Sümer 
Tekstil İşletmeleri AŞ’ye ait nominal değerdeki hisselerin bilabedel KÖYTEKS 
tarafından devralınmasına, Sivas İl Özel İdaresine ait nominal değerdeki hisselerin 
31.07.1998 tarihli tasfiye bilançosu üzerinden KÖYTEKS tarafından satın alınmasına,  

ERHAZ ortaklarından; SİHAZ’a ait hisselerin nominal değer üzerinden 
KÖYTEKS tarafından satın alınmasına, Erzurum İl Özel İdaresine ait nominal 
değerdeki hisselerin 31.07.1998 tarihli tasfiye bilançosu üzerinden KÖYTEKS 
tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup,  

Bu işlemler neticesinde sermayelerinin tümü kamuya ait olan KÖYTEKS ve 
SİHAZ, ÖİB’nin 25.12.1998 tarih ve 1358 sayılı Oluru ile 30.12.1998 tarihli devir 
bilançoları üzerinden tüm hak, yükümlülükleri ve personeli ile birlikte, Sümer Holding 
AŞ bünyesinde birleştirilmek suretiyle, tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir.  

AKSANTAŞ/Akdeniz Sanayi ve Ticaret AŞ, Bakanlar Kurulu’nun 
11.09.1987 tarih, 87/12184 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı 
Kanun’un geçici 11 inci maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış ve 
12.01.1995 tarih, 95/3 sayılı ÖYK kararı ile de özelleştirilmesi işlemlerinin 
hızlandırılmasını teminen, ÖİB’nin 04.10.2001 tarih ve 691 sayılı Oluru ile 31.10.2001 
tarihli devir bilançosu üzerinden Sümer Holding AŞ ile birleştirilmesine karar verilmiş 

126 Sayıştay   



 

 

Türkiye Yapağı ve Tiftik AŞ; Sümer Holding AŞ’nin bağlı ortaklığı iken 
Şirketin faaliyeti, finansman durumu, mali bünyesinin bozukluğu dikkate alınarak, 
ÖİB’nin 18.07.1994 tarih ve 3925 sayılı Oluru ile 4046 sayılı Kanunun 20/a maddesi 
hükmü uyarınca tüm borç-alacak ve varlıkları 20.02.1995 tarihli devir bilançosu 
üzerinden aynı tarihte Holding bünyesinde birleştirilmek suretiyle, tüzel kişiliği sona 
erdirilmiştir. 

Köyteks Yatırım Holding AŞ; SİHAZ/Sivas Hazır Giyim San. ve Tic. AŞ, 
ÖYK’nın 12.01.1995 tarih ve 95/7 sayılı kararı ile; özelleştirme kapsam ve programına 
alınan Köyteks Yatırım Holding AŞ’nin, 1 tesisi İçişleri Bakanlığına, 1 tesisi de 
Kırıkkale Üniversitesine devredilmiş olup, 5 tesisi ile bağlı ortaklıkları SİHAZ/Sivas 
Hazır Giyim Sanayi AŞ, ERHAZ/Erzurum Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait 
varlıkların satışı gerçekleştirilmiştir.  

Ayrıca, ÖYK’nın 24.11.1998 tarih, 98/92 sayılı Kararı ile tüm varlıkları 
satılarak özelleştirme işlemleri tamamlanan Köyteks ile bağlı ortaklıklarından SİHAZ 
ve ERHAZ’ın bünyesinde bulunan özel kişilere ve kuruluşlara ait hisselerin satın/devir 
alınması ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ ile 
birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin ÖİB 
tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmesi üzerine; 

KÖYTEKS ortaklarından; Süpet Sümer Akaryakıt ve Madeni Yağlar Ticareti 
AŞ’ye ait hisselerin bilabedel Sümer Holding AŞ tarafından devralınmasına, 
ERHAZ’a ait  hisselerin nominal değer üzerinden SİHAZ tarafından satın alınmasına,  

SİHAZ ortaklarından; ERHAZ’a ait hisselerin nominal değer üzerinden 
KÖYTEKS tarafından satın alınmasına, Sivas Dokuma Sanayi AŞ ile Süti Sümer 
Tekstil İşletmeleri AŞ’ye ait nominal değerdeki hisselerin bilabedel KÖYTEKS 
tarafından devralınmasına, Sivas İl Özel İdaresine ait nominal değerdeki hisselerin 
31.07.1998 tarihli tasfiye bilançosu üzerinden KÖYTEKS tarafından satın alınmasına,  

ERHAZ ortaklarından; SİHAZ’a ait hisselerin nominal değer üzerinden 
KÖYTEKS tarafından satın alınmasına, Erzurum İl Özel İdaresine ait nominal 
değerdeki hisselerin 31.07.1998 tarihli tasfiye bilançosu üzerinden KÖYTEKS 
tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup,  

Bu işlemler neticesinde sermayelerinin tümü kamuya ait olan KÖYTEKS ve 
SİHAZ, ÖİB’nin 25.12.1998 tarih ve 1358 sayılı Oluru ile 30.12.1998 tarihli devir 
bilançoları üzerinden tüm hak, yükümlülükleri ve personeli ile birlikte, Sümer Holding 
AŞ bünyesinde birleştirilmek suretiyle, tüzel kişilikleri sona erdirilmiştir.  

AKSANTAŞ/Akdeniz Sanayi ve Ticaret AŞ, Bakanlar Kurulu’nun 
11.09.1987 tarih, 87/12184 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı 
Kanun’un geçici 11 inci maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış ve 
12.01.1995 tarih, 95/3 sayılı ÖYK kararı ile de özelleştirilmesi işlemlerinin 
hızlandırılmasını teminen, ÖİB’nin 04.10.2001 tarih ve 691 sayılı Oluru ile 31.10.2001 
tarihli devir bilançosu üzerinden Sümer Holding AŞ ile birleştirilmesine karar verilmiş 

 

 

olup, böylece tüzel kişiliği sona eren Aksantaş’ın mallarının, borçlarının ve 
alacaklarının tediye ve tahsil edilinceye kadar devralan Sümer Holding AŞ tarafından 
idare edilmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Zirai Donatım AŞ, TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, 
TURBAN Turizm AŞ, 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ÖİB’nin 
Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğüne hitaplı sırasıyla 08.02.2002 tarih, 1027 sayılı 
talimat yazısı uyarınca Türkiye Zirai Donatım AŞ’nin, 27.02.2002 tarih, 1493 sayılı 
talimat yazısı uyarınca Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, 01.03.2002 tarih, 1553 
sayılı talimat yazısı uyarınca TURBAN Turizm AŞ’nin çıkarılacak devir bilançoları 
üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devir suretiyle Holding bünyesinde 
birleştirilerek tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesine karar verilmesi üzerine, belirtilen 
üç şirket, 30.11.2002 tarihli devir bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle 
birlikte Sümer Holding AŞ bünyesinde birleştirilmiştir. 

SEKA/Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ, TÜGSAŞ Türkiye Gübre 
Sanayi AŞ; ÖYK’nın 06.12.1997 tarih ve 97/54 sayılı kararı ile özelleştirme 
kapsamına, 15.07.1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan 
SEKA ile ÖYK’nın 18.08.1998 tarih ve 98/58 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve 
programına alınan TÜGSAŞ’ın özelleştirme uygulamalarına bağlı olarak üretim 
birimleri satılmış ve/veya devredilmiş, kalan birimlerinin ise en kısa sürede 
özelleştirilmesi planlanmıştır. 

Öte yandan, ÖYK’nın 13.06.2005 tarih ve 71 sayılı kararı ile bugüne kadar 
sürdürülen özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bir bölümü 
özelleştirilen kuruluşların; hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi hem de kalan 
varlıklarının daha etkin bir şekilde özelleştirilmesini teminen, öncelikle bu kuruluşların 
uygun görülecek tek yapı veya yapılar altında bir tüzel kişilikte birleştirilmesine 
yönelik olarak ÖİB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve işlemlerin yerine 
getirilmesine 4046 sayılı Kanunun 3/ı maddesi gereği karar verilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin bağlı ortaklık ve varlıklarının çoğunun 
özelleştirilmiş olması nedeniyle ayrı ayrı genel müdürlük olarak faaliyetine devam 
etmesi bundan sonra kaynak israfına neden olacağından gerek yönetim, gerekse tüzel 
kişiliğin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf sağlanması gerekçelerine dayalı 
22.08.2005 tarih ve 1225 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı oluru uyarınca; 
TÜGSAŞ ve SEKA’nın çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleriyle birlikte Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliklerinin sona 
erdirilmesine karar verildiğinden, belirtilen iki şirket, 30.06.2005 tarihli devir 
bilançoları üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding AŞ 
bünyesinde birleştirilmiştir. 

TDÇİ/Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ;ÖYK’nın 05.01.2001 tarih ve 
2001/02 sayılı kararı ile bağlı ortaklığı olan Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve 
Ticaret AŞ (Div-Han AŞ) ile birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınmış, daha 
sonra Div-Han AŞ’nin ÖİB’nin 03.10.2002 tarihli ve 911 sayılı Olur’u ile münferiden 
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özelleştirilmesi öngörülerek, ÖYK’nın 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı kararı ile; 
TDÇİ uhdesinde bulunan 17 adet demir ve 1 adet manganez olmak üzere toplam 18 
adet sahadan, 13 adet demir ve 1 adet manganez olmak üzere 14 sahanın, bilabedel 
Div-Han AŞ’ye devredilmesine karar verilmiştir. 

TDÇİ kapsam ve programa alınmadan önce müessesesi olan İSDEMİR, 
31.01.2002 tarihinde ÖYK kararıyla ERDEMİR’e bedel karşılığı ve yassı ürün 
yatırımı şartıyla devredilmiş, yine TDÇİ’nin müessesesi olan GERKONSAN ise 
17.12.2003 tarihinde imzalanan satış sözleşmesiyle özelleştirilmiştir. ÖYK’nın 
07.04.2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararı ile Div-Han AŞ’nin, ERDEMİR’in bağlı 
ortaklığı olan Erdemir Maden AŞ’ye satışına karar verilmiş ve satış sözleşmesi 
15.04.2004 tarihinde imzalanarak bu şirketin de özelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
Böylece TDÇİ’nin demir çelik üretim faaliyetleri sona ermiş, elinde yalnızca işletme 
ruhsatı kendisine ait 4 adet demir madeni sahası kalmıştır. 

İşletme Ruhsatı TDÇİ’ye ait 4 adet saha ile ilgili olarak; 26.05.2004 tarih ve 
5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un Geçici 7 nci maddesinde; “10.06.1983 tarihli ve 2840 sayılı Kanunun eki 
listedeki Demir Ruhsatları, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilir” hükmü yer almıştır. Söz konusu düzenleme 
hükmü çerçevesinde işletme ruhsatı TDÇİ’ye ait 4 adet sahanın, gerek rezervleri 
gerekse rödevans sözleşmeleri değerlendirilmiş ve özelleştirilebilir nitelikte görülen 
tek saha olan Malatya Hekimhan’da bulunan 1138 (İR.2200) Ruhsat No’lu Deveci 
Demir Madeni sahası’nın ÖYK’nın 21.12.2006 tarih ve 2006/16 sayılı Kararı ile 
özelleştirme stratejisi belirlenmiş ve “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
özelleştirilmesine karar verilerek, gerçekleştirilen ihale sonucunda Sahanın 09.03.2040 
yılına kadar olan işletme hakkının, ÖYK’nın 21.12.2006 tarih ve 2006/96 sayılı Kararı 
uyarınca özel yatırımcıya 21.500.000 ABD Doları peşin bedelle devrine ilişkin İşletme 
Hakkı Devir Sözleşmesi 08.02.2007 tarihinde imzalanarak, işletme ruhsatı ve işletme 
izninin özel yatırımcı adına tescil edilmesinin ardından Saha, 27.02.2007 tarihinde 
özel yatırımcıya teslim edilmiştir. 

Sonuç olarak, TDÇİ’nin halen işletme ruhsatına sahip olduğu 3 adet sahanın, 
gerek rezervlerinin gerekse mevcut sözleşmelerinin değerlendirilmesi neticesinde 
özelleştirilebilir nitelikte görülmediği ve Şirketin kapsam ve programa alındığı 2001 
yılından 2006 yılına kadar olan dönemsel faaliyetlerinde sürekli zarar ettiği birlikte 
değerlendirildiğinde, işlevini ve misyonunu tamamlamış Şirketin, gerek yönetim 
gerekse tüzel kişiliğinin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf sağlanması 
gerekçelerine dayalı olarak; ÖYK’nın 13.06.2005 tarih ve 2005/71 ile 04.05.2005 tarih 
ve 2005/50 sayılı Kararları ve 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 
TDÇİ’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilebilmesi için TDÇİ’nin çıkarılacak devir 
bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding AŞ ile 
birleştirilmesi hususunda ÖİB tarafından 15.11.2007 tarihli ve 1246 sayılı Olur 
verilmesi üzerine Şirket, 31.10.2007 tarihli devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
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özelleştirilmesi öngörülerek, ÖYK’nın 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı kararı ile; 
TDÇİ uhdesinde bulunan 17 adet demir ve 1 adet manganez olmak üzere toplam 18 
adet sahadan, 13 adet demir ve 1 adet manganez olmak üzere 14 sahanın, bilabedel 
Div-Han AŞ’ye devredilmesine karar verilmiştir. 

TDÇİ kapsam ve programa alınmadan önce müessesesi olan İSDEMİR, 
31.01.2002 tarihinde ÖYK kararıyla ERDEMİR’e bedel karşılığı ve yassı ürün 
yatırımı şartıyla devredilmiş, yine TDÇİ’nin müessesesi olan GERKONSAN ise 
17.12.2003 tarihinde imzalanan satış sözleşmesiyle özelleştirilmiştir. ÖYK’nın 
07.04.2004 tarih ve 2004/30 sayılı kararı ile Div-Han AŞ’nin, ERDEMİR’in bağlı 
ortaklığı olan Erdemir Maden AŞ’ye satışına karar verilmiş ve satış sözleşmesi 
15.04.2004 tarihinde imzalanarak bu şirketin de özelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. 
Böylece TDÇİ’nin demir çelik üretim faaliyetleri sona ermiş, elinde yalnızca işletme 
ruhsatı kendisine ait 4 adet demir madeni sahası kalmıştır. 

İşletme Ruhsatı TDÇİ’ye ait 4 adet saha ile ilgili olarak; 26.05.2004 tarih ve 
5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un Geçici 7 nci maddesinde; “10.06.1983 tarihli ve 2840 sayılı Kanunun eki 
listedeki Demir Ruhsatları, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilir” hükmü yer almıştır. Söz konusu düzenleme 
hükmü çerçevesinde işletme ruhsatı TDÇİ’ye ait 4 adet sahanın, gerek rezervleri 
gerekse rödevans sözleşmeleri değerlendirilmiş ve özelleştirilebilir nitelikte görülen 
tek saha olan Malatya Hekimhan’da bulunan 1138 (İR.2200) Ruhsat No’lu Deveci 
Demir Madeni sahası’nın ÖYK’nın 21.12.2006 tarih ve 2006/16 sayılı Kararı ile 
özelleştirme stratejisi belirlenmiş ve “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
özelleştirilmesine karar verilerek, gerçekleştirilen ihale sonucunda Sahanın 09.03.2040 
yılına kadar olan işletme hakkının, ÖYK’nın 21.12.2006 tarih ve 2006/96 sayılı Kararı 
uyarınca özel yatırımcıya 21.500.000 ABD Doları peşin bedelle devrine ilişkin İşletme 
Hakkı Devir Sözleşmesi 08.02.2007 tarihinde imzalanarak, işletme ruhsatı ve işletme 
izninin özel yatırımcı adına tescil edilmesinin ardından Saha, 27.02.2007 tarihinde 
özel yatırımcıya teslim edilmiştir. 

Sonuç olarak, TDÇİ’nin halen işletme ruhsatına sahip olduğu 3 adet sahanın, 
gerek rezervlerinin gerekse mevcut sözleşmelerinin değerlendirilmesi neticesinde 
özelleştirilebilir nitelikte görülmediği ve Şirketin kapsam ve programa alındığı 2001 
yılından 2006 yılına kadar olan dönemsel faaliyetlerinde sürekli zarar ettiği birlikte 
değerlendirildiğinde, işlevini ve misyonunu tamamlamış Şirketin, gerek yönetim 
gerekse tüzel kişiliğinin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf sağlanması 
gerekçelerine dayalı olarak; ÖYK’nın 13.06.2005 tarih ve 2005/71 ile 04.05.2005 tarih 
ve 2005/50 sayılı Kararları ve 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 
TDÇİ’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilebilmesi için TDÇİ’nin çıkarılacak devir 
bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding AŞ ile 
birleştirilmesi hususunda ÖİB tarafından 15.11.2007 tarihli ve 1246 sayılı Olur 
verilmesi üzerine Şirket, 31.10.2007 tarihli devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 

 

 

yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding AŞ bünyesinde birleştirilmiştir. 

Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret AŞ; ÖYK’nın 08.10.2007 
tarih, 2007/58 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” 
yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır. ÖYK’nın 10.03.2008 tarih, 2008/16 
sayılı Kararı ile Sümerhalı’ya ait fabrika, mağaza ve diğer varlıkların “satış” yöntemi 
kullanılması suretiyle 31.12.2008 tarihine kadar özelleştirilmesine, yine ÖYK’nın 
10.03.2008 tarih, 2008/17 sayılı Kararı ile Sümerhalı tarafından üretimi durdurulan 
Isparta Halı Fabrikasının 4046 sayılı Kanunun 3/e maddesi çerçevesinde kapatılmasına 
karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, ÖYK’nın 28.11.2008 tarih ve 2008/69 sayılı Kararı ile 
Sümerhalı’ya ait Isparta Halı Fabrikası kullanımındaki Isparta ili, Merkez ilçe İstiklal 
Mahallesi 10 ada 49 No’lu 120.468 m2, arazi ve üzerindeki taşınmazların 4046 sayılı 
Kanunun 2/i maddesine istinaden devir nedeninin tapuya derci suretiyle Sağlık 
Kampüsü yapılmasını teminen Sağlık Bakanlığına tahsis edilmek üzere, Maliye 
Hazinesine devredilmesine karar verilmiştir. 

Yine ÖYK’nın, Sümerhalı ile ilgili yukarıda ifade edilen kararlarına ilave 
olarak, 22.04.2009 tarih ve 2009/13 sayılı Kararı ile verimsiz bölge birimlerinin o 
bölgelerde bulunan il özel idareleri vasıtasıyla daha etkin çalıştırılabileceği 
değerlendirilmesi çerçevesinde, söz konusu birimlerin yöresinin el sanatlarını koruma 
ve geliştirme amacıyla 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesi çerçevesinde ilgili il özel 
idaresine bedelsiz devrini kararlaştırmış, bu karar gereği için, 28.04.2009 tarihinde 
Sümerhalı’ya ve ilgili valiliklere bildirilmiştir. 

Öte yandan, ÖYK’nın 13.06.2005 tarih ve 2005/71 sayılı Kararı ile bu tarihe 
kadar sürdürülen özelleştirme çalışmaları neticesinde, varlıklarının önemli bir bölümü 
özelleştirilen veya devredilen kuruluşların; hem tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi 
hem de kalan varlıklarının daha etkin bir şekilde özelleştirilmesini teminen, öncelikle 
bu kuruluşların uygun görülecek tek yapı veya yapılar altında bir tüzel kişilikte 
birleştirilmesine yönelik olarak ÖİB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına ve 
işlemlerin yerine getirilmesine, 4046 sayılı Kanunun 3/i maddesi gereği karar 
verilmiştir. 

Netice olarak, Sümerhalı ile ilgili olarak, ilgili ÖYK kararı gerekçelerinde 
açıklanan nedenler dikkate alınarak; Isparta Halı Fabrikasının kapatılmış ve 
varlıklarının devredilmiş olması ve Şirket faaliyetlerinin sektörde artan rekabet 
şartlarının da etkisiyle etkin ve verimli çalışmayı gerektirecek üretim miktarından 
uzaklaşmış şekilde daralmış olması çerçevesinde münferit tüzel kişilik olarak 
faaliyetine devam etmesine ihtiyaç kalmadığı değerlendirilmesiyle tüzel kişilik 
organizasyonunun getirdiği giderlerden tasarruf sağlanması gerekçelerine dayalı olarak 
Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin çıkarılacak devir bilançosu 
üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte Sümer Holding AŞ ile birleştirilmesi 
hususunda ÖİB tarafından 01.06.2009 tarihli ve 448 sayılı Olur verilmesi üzerine 
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Şirket, 31.05.2009 tarihli devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle 
birlikte Holding bünyesinde birleştirilmiştir. 

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi: 2001 yılında özelleştirme kapsam ve 
programına alınarak,  4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na bağlanan ve hukuki statüsü 2003 yılında Anonim Şirket olarak 
yeniden düzenlenen Tekel Genel Müdürlüğü’nün, 2003 yılında başlatılan özelleştirme 
çalışmaları çerçevesinde hiçbir üretim tesisi ve işletmesi kalmamış ve 2012 yılında ana 
sözleşmesinde yapılan değişiklik ile tta Gayrimenkul Anonim Şirketi’ adı ile faaliyet 
konusu önceki faaliyetlerinden tamamen farklı bir alana kaydırılmış ve kendisine 
devredilen Gayrimenkullerin imar, ifraz ve satışı ile ilgili alanlarda görevlendirilmiş 
olan tta Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin ayrı bir Genel Müdürlük olarak faaliyetine 
devam etmesinin kaynak israfına neden olacağı dikkate alınarak gerek yönetim 
gerekse tüzel kişiliğinin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf sağlanması 
amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 26.08.2016 tarih, 607 sayılı 
Başkanlık Makamı Olur’u ile; Çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona 
erdirilmesine karar verilmiş, 31.08.2016 tarihli bilançosu üzerinden yapılan devir ve 
tescil işlemlerinden sonra 21.10.2016 tarihi itibariyle Şirketin tüzel kişiliği sona 
ermiştir  

Yukarıda belirtilen şirketlerin devir yoluyla Holding bünyesinde birleşme 
işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde yürütülmüş olup, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri 
uygulanmamıştır. Buna göre, genel olarak 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesi,  5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19 ve 
20 nci maddeleri birleşme işleminin hukuki dayanağını oluşturmuştur. 4046 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinde; 

“…sermayesinin tamamı ÖİB’ye ait olan anonim şirket statüsündeki 
kuruluşların aktiflerinin özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı 
ÖİB’ye ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak 
devrine, anonim şirket statüsünde olanların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye 
şeklinde konularak yeni şirket/şirketler kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni 
bir şirket halinde birleşmelerine veya tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine 
Özelleştirme İdaresince karar verilir ve bunların ana sözleşmeleri Özelleştirme 
İdaresince onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkında Türk Ticaret Kanununun 
ilgili maddeleri uygulanmaz” düzenlemesine yer verilmiş;  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda da birleşme işlemine sağlanan vergi 
avantajları konu edilmiştir. Kanun, birleşme olgusunu vergiye tabi olan birleşme ve 
vergisiz birleşme olarak ikiye ayırmış; vergiye tabi olanı “birleşme”, vergisiz 
birleşmeleri ise “devir” olarak nitelendirmiştir. Birleşme işlemleri, Kurumlar Vergisi 
Kanununun 19 uncu maddesi çerçevesinde “devir” hükmünde olup, 20 nci maddesinde 
de şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih, 
devir tarihi olarak kabul edilmiştir. 
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Şirket, 31.05.2009 tarihli devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleriyle 
birlikte Holding bünyesinde birleştirilmiştir. 

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi: 2001 yılında özelleştirme kapsam ve 
programına alınarak,  4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na bağlanan ve hukuki statüsü 2003 yılında Anonim Şirket olarak 
yeniden düzenlenen Tekel Genel Müdürlüğü’nün, 2003 yılında başlatılan özelleştirme 
çalışmaları çerçevesinde hiçbir üretim tesisi ve işletmesi kalmamış ve 2012 yılında ana 
sözleşmesinde yapılan değişiklik ile tta Gayrimenkul Anonim Şirketi’ adı ile faaliyet 
konusu önceki faaliyetlerinden tamamen farklı bir alana kaydırılmış ve kendisine 
devredilen Gayrimenkullerin imar, ifraz ve satışı ile ilgili alanlarda görevlendirilmiş 
olan tta Gayrimenkul Anonim Şirketi’nin ayrı bir Genel Müdürlük olarak faaliyetine 
devam etmesinin kaynak israfına neden olacağı dikkate alınarak gerek yönetim 
gerekse tüzel kişiliğinin devamından kaynaklanan giderlerden tasarruf sağlanması 
amacıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 26.08.2016 tarih, 607 sayılı 
Başkanlık Makamı Olur’u ile; Çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleri ile Holding ile birleştirilmek suretiyle tüzel kişiliğinin sona 
erdirilmesine karar verilmiş, 31.08.2016 tarihli bilançosu üzerinden yapılan devir ve 
tescil işlemlerinden sonra 21.10.2016 tarihi itibariyle Şirketin tüzel kişiliği sona 
ermiştir  

Yukarıda belirtilen şirketlerin devir yoluyla Holding bünyesinde birleşme 
işlemleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde yürütülmüş olup, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri 
uygulanmamıştır. Buna göre, genel olarak 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesi,  5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19 ve 
20 nci maddeleri birleşme işleminin hukuki dayanağını oluşturmuştur. 4046 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinde; 

“…sermayesinin tamamı ÖİB’ye ait olan anonim şirket statüsündeki 
kuruluşların aktiflerinin özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı 
ÖİB’ye ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz olarak 
devrine, anonim şirket statüsünde olanların aktiflerinin bir kısmının ayni sermaye 
şeklinde konularak yeni şirket/şirketler kurulması suretiyle bölünmelerine veya yeni 
bir şirket halinde birleşmelerine veya tasfiyesiz infisah suretiyle birleşmelerine 
Özelleştirme İdaresince karar verilir ve bunların ana sözleşmeleri Özelleştirme 
İdaresince onaylanır. Bu bentte belirtilen işlemler hakkında Türk Ticaret Kanununun 
ilgili maddeleri uygulanmaz” düzenlemesine yer verilmiş;  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda da birleşme işlemine sağlanan vergi 
avantajları konu edilmiştir. Kanun, birleşme olgusunu vergiye tabi olan birleşme ve 
vergisiz birleşme olarak ikiye ayırmış; vergiye tabi olanı “birleşme”, vergisiz 
birleşmeleri ise “devir” olarak nitelendirmiştir. Birleşme işlemleri, Kurumlar Vergisi 
Kanununun 19 uncu maddesi çerçevesinde “devir” hükmünde olup, 20 nci maddesinde 
de şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih, 
devir tarihi olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 

Bu çerçevede birleşme işlemi, 4046 sayılı Kanunun 20 nci maddesi, 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanununun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19 ve 20 
nci maddeleri uyarınca devralınan şirketlerin (12 şirket), devralan şirket (Sümer 
Holding AŞ) ile birleşmesine esas teşkil eden ve yetkili kurul kararlarıyla onaylanmış 
bulunan yukarıdaki tabloda tarihleri kayıtlı devir bilançoları üzerinden yapılmıştır. 

Devir yoluyla birleşmelerin en önemli şartı, devralınan şirketlerin bilançolarının 
kül halinde devralan şirketin bilançosuna geçirilmesidir. Bilançonun kül halinde 
geçirilmesi; devralınan şirketlerin bilançolarındaki kalemlerin, değerleme yapılmadan 
mukayyet değerleriyle, birleşilen şirketin bilançosuna aktarılmasıdır. Buna göre; 
Devralan Şirket (Sümer Holding AŞ), Devralınan Şirketlerin (11 Şirket) 
malvarlıklarını bu Şirketlerin sermayesinin %100 ÖİB’ye ait olması nedeniyle, devir 
tarihi itibarıyla bütün aktifleri ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde aynen 
devralmıştır. Devir tarihi itibarıyla Devralınan Şirketler, 4046 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesine uygun olarak devralan Şirket (Sümer Holding AŞ) ile birleşmek suretiyle, 
birleşme işleminin tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah olmuştur. 

Söz konusu 12 şirketin devir yolu ile Holding bünyesinde birleşmesi, tasfiye 
gibi hukuki ve mali açıdan son derece külfetli olabilecek yola gidilmeksizin, ilgili 
taraflara tek çatı altında yapılanma imkânı yaratmıştır. 

Holding, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali 
mevzuatı esas alarak Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanan 
(RG:26.12.1992, mükerrer 21447) I Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliği” ve ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve Hesap Planı” ile bu 
konuda yayımlanan diğer tebliğlerdeki düzenleme hükümlerine uygun şekilde Türk 
Lirası cinsinden tutmakta ve yasal finansal tablolarını tarihi maliyet esasına göre 
hazırlamaktadır. 

Holding’in 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin muhasebe işlem ve kayıtları 
üzerindeki inceleme ve denetimler; rapor ekleri (Ek:13, 14) arasına alınmış bulunan 
bilanço ve gelir tablosu ile diğer açıklayıcı dipnotları üzerinden yapılmıştır. 

Raporda yer verilen 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ve karşılaştırmak 
amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere tüm 
finansal tabloların açıklamalarındaki değerler TL bazında; başka bir ifadeyle 50 Kr ve 
üzerindeki değerler 1 TL’ye iblağ edilmek suretiyle, bu tutarların altındaki değerleri 
dikkate almadan, kuruş hanesi olmaksızın küsuratsız bir şekilde ifade edilmiş; rapor 
ekleri arasına alınan “genel görüşmeye esas” bilanço ve gelir tablosunun yanı sıra, 
sonuç cümlelerindeki değerler ise, Holding’in muhasebe kayıtlarında olduğu biçimde 
yansıtılmıştır. 

Holding’in 31.12.2016 tarihli bilançosuna ait incelemeler, hesap grupları 
itibarıyla aşağıda açıklanmıştır.  

Aktif: 
Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 38: Aktif hesaplar 

Aktif Geçmiş dönem Cari dönem Fark 
TL % TL % TL 

I – Dönen varlıklar : 
 

  
 

    
    A -Hazır değerler 302.364 0,3 1.179.171 1,4 876.807 
    B -Menkul kıymetler 6.529.601 7,5 4.138.101 5,1 (2.391.500) 
    C -Ticari alacaklar 991.221 1,1 653.545 0,8 (337.676) 
    D -Diğer alacaklar 459.029 0,5 14.306.254 17,6 13.847.225 
    E –Stoklar 3.314.941 3,8 4.115.586 5,0 800.645 
    F -Yıllara yaygın inş. ve ona. mal. 

 
     

   G -Gelecek ayl. ait gid. ve gel.tah. 343.774 0,4 472.183 0,6 128.409 
   H -Diğer dönen varlıklar 108.671 0,1 5.106.249 6,3 4.997.578 

Toplam  ( I ) 12.049.601 13,9 29.971.089 36,8 17.921.488 
II - Duran varlıklar:     

 
    

     A -Ticari alacaklar 5.894 0,0 1.140.556 1,4 1.134.662 
     B -Diğer alacaklar       
     C -Malî duran varlıklar 10.449.236 12,0 13.192.568 16,2 2.743.332 
     D -Maddi duran varlıklar 64.294.275 74,1 37.147.062 45,6 (27.147.213) 
     E -Maddi olmayan duran varl. 5.945 0,0 51.897 0,1 45.952 
     F -Özel tükenmeye tabi varlıklar       
    G -Gelecek yıl.ait gid.ve gel. tah.       
    H -Diğer duran varlıklar       

Toplam  ( II ) 74.755.350 86,1 51.532.083 63,2 (23.223.267) 
                 Genel toplam  ( I+II ) 86.804.951 100,0 81.503.172 100,0 (5.301.779) 

      Nazım hesaplar 1.577.699.083   1.115.398.446   (462.300.637) 

I. Dönen varlıklar: 
Önceki döneme göre %148,7 oranında artarak 29.971.089 TL’ye yükselen 

dönen varlık kalemlerinin artış nedenleri ile ayrıntılı durumu hesap grupları itibarıyla 
aşağıda incelenmiştir. 

A-Hazır Değerler: 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 1.179.171 TL’nin; 1.176.071 TL’nin si 

bankalardaki mevduatı,  3.100 TL’si de diğer hazır değerleri göstermektedir. 
Holding merkezinde tüm ödeme ve tahsilatlar, bankalar aracılığıyla yapılmakta 

olup, nakit kasası işlemleri Taşucu İşletmesi ve Gölbaşı Halı Satış Mağazasında 
yürütülmektedir. 

Holding’in Kasa ve İşlemleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine göre kasa limit 
ve tutarları Genel Müdürlük tarafından belirlenmektedir. Denetim tarihi itibarıyla 
(Mayıs 2016), daha önceki yıllarda belirlendiği üzere Taşucu İşletmesinde 10.000 TL, 
Gölbaşı Halı Satış Mağazası'nda ise 500 TL olarak belirlenmiş olan kasa limit ve 
tutarlarında bir değişiklik olmamıştır. 

 

132 Sayıştay   



 

 

Tablo 38: Aktif hesaplar 

Aktif Geçmiş dönem Cari dönem Fark 
TL % TL % TL 

I – Dönen varlıklar : 
 

  
 

    
    A -Hazır değerler 302.364 0,3 1.179.171 1,4 876.807 
    B -Menkul kıymetler 6.529.601 7,5 4.138.101 5,1 (2.391.500) 
    C -Ticari alacaklar 991.221 1,1 653.545 0,8 (337.676) 
    D -Diğer alacaklar 459.029 0,5 14.306.254 17,6 13.847.225 
    E –Stoklar 3.314.941 3,8 4.115.586 5,0 800.645 
    F -Yıllara yaygın inş. ve ona. mal. 

 
     

   G -Gelecek ayl. ait gid. ve gel.tah. 343.774 0,4 472.183 0,6 128.409 
   H -Diğer dönen varlıklar 108.671 0,1 5.106.249 6,3 4.997.578 

Toplam  ( I ) 12.049.601 13,9 29.971.089 36,8 17.921.488 
II - Duran varlıklar:     

 
    

     A -Ticari alacaklar 5.894 0,0 1.140.556 1,4 1.134.662 
     B -Diğer alacaklar       
     C -Malî duran varlıklar 10.449.236 12,0 13.192.568 16,2 2.743.332 
     D -Maddi duran varlıklar 64.294.275 74,1 37.147.062 45,6 (27.147.213) 
     E -Maddi olmayan duran varl. 5.945 0,0 51.897 0,1 45.952 
     F -Özel tükenmeye tabi varlıklar       
    G -Gelecek yıl.ait gid.ve gel. tah.       
    H -Diğer duran varlıklar       

Toplam  ( II ) 74.755.350 86,1 51.532.083 63,2 (23.223.267) 
                 Genel toplam  ( I+II ) 86.804.951 100,0 81.503.172 100,0 (5.301.779) 

      Nazım hesaplar 1.577.699.083   1.115.398.446   (462.300.637) 

I. Dönen varlıklar: 
Önceki döneme göre %148,7 oranında artarak 29.971.089 TL’ye yükselen 

dönen varlık kalemlerinin artış nedenleri ile ayrıntılı durumu hesap grupları itibarıyla 
aşağıda incelenmiştir. 

A-Hazır Değerler: 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 1.179.171 TL’nin; 1.176.071 TL’nin si 

bankalardaki mevduatı,  3.100 TL’si de diğer hazır değerleri göstermektedir. 
Holding merkezinde tüm ödeme ve tahsilatlar, bankalar aracılığıyla yapılmakta 

olup, nakit kasası işlemleri Taşucu İşletmesi ve Gölbaşı Halı Satış Mağazasında 
yürütülmektedir. 

Holding’in Kasa ve İşlemleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine göre kasa limit 
ve tutarları Genel Müdürlük tarafından belirlenmektedir. Denetim tarihi itibarıyla 
(Mayıs 2016), daha önceki yıllarda belirlendiği üzere Taşucu İşletmesinde 10.000 TL, 
Gölbaşı Halı Satış Mağazası'nda ise 500 TL olarak belirlenmiş olan kasa limit ve 
tutarlarında bir değişiklik olmamıştır. 

 

 

 

Bankalardaki mevduatın ayrıntısı önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 39: Bankalardaki mevduat hesapları  

Bankanın unvanı 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
-Yurt İçi Bankalar       
 a)Kamu Bankaları       
    T.C. Ziraat Bankası  26252 31.278 5.026 
    T. Vakıflar Bankası 275538 1.144.793 869.255 

Toplam (a) 301.790 1.176.071 874.281 
 b)Özel bankalar: -  -  -  

Toplam (b) - - - 
Genel toplam 301.790 1.176.071 874.281 

Bankalardaki 1.176.071 TL tutarındaki tevdiatın; 1.083.039 TL’si Vakıflar 
Bankasındaki ABD Doları cinsinden nakit teminatın yılsonu TL tutarına, 58.820 TL’si 
Holding Memurları Kefalet Sandığının mevduatına, 2.933 TL’si yine aynı bankada 
mevduat bakiyesine, 31.279 TL’si Ziraat Bankası Ankara Bolu ve Taşucu 
şubelerindeki mevduata aittir.  

1.083.039 TL tutarındaki Vakıflar Bankasındaki ABD Doları cinsinden 
teminatın tta Gayrimenkul AŞ tarafından yaprak tütün satışları için alındığı ve yılsonu 
itibariyle 3,5167 TL kur üzerinden değerlendirildiği görülmektedir. 

Holding, Türk Lirası mevduatını maliyet değerleriyle finansal tablolarına 
yansıtmış olup, tevdiat hesaplarını Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğlerine uygun 
olarak kamu bankalarında izlemektedir. 

Holding, Vakıfbank ile 14.12.2011-01.12.2014 tarihleri arasını kapsayan dönem 
için yapılan promosyon sözleşmesinin süresi tamamlandığından, Başbakanlığın 
05.08.2008 tarih ve 2008/18 sayılı ve 10.08.2010 tarih ve 2010/17 sayılı genelgeleri 
doğrultusunda oluşturulan komisyonun yaptığı çalışmalar sonucu ilgili bankalardan 
alınan teklifler değerlendirilerek T. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi ile 15.12.2014- 
01.12.2017 dönemi için personel maaş ve ücret ödemelerinin bankacılık sisteminden 
yapılmasını ve tüm personele eşit olmak üzere 6 aylık periyotlarda promosyon 
ödenmesini öngören protokol imzalamıştır.  

Diğer hazır değerlerde görülen 3.100 TL ise PTT’ye ödenen otomatik pul 
bedeline aittir. 

B-Menkul kıymetler: 
 Bu hesapta kayıtlı 4.138.101 TL’nin; 

4.134.500   TL’si T. Vakıflar Bankası nezdindeki TL repo bakiyesini, 
3.601 " geçmiş yıllarda mevduat karşılığı edinilmiş Vakıfbank hisse 

senetlerini, 
6.529.601  göstermektedir. 
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Holding, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler 
üzerindeki etkisini dengelemek amacıyla elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit 
varlıklarını, TL cinsinden repo yaparak ya da tevdiat hesaplarında değerlendirerek, 
repo ve tevdiat hesaplarına tahakkuk eden faizleri de gelir tablosuna yansıtmaktadır. 

3.601 TL tutarındaki Vakıfbank hisse senetleri; ÖYK’nın 03.09.2004 tarih, 
2004/74 sayılı kararı ile faaliyetine son verilen Sümer Holding İstanbul Pazarlama 
Müdürlüğü tarafından geçmiş dönemlerde edinilmiş, Holding’e ait finansal yatırım 
niteliğinde 62,02 TL nominal pay değerinde diğer gerçek ve tüzel kişilere tertipli “C 
Grubu” Vakıfbank hisse senedi olup. Söz konusu hisse senetleri, 01.01.2005 tarihinden 
önce iktisap edildiği için TL’nin 31.12.2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade 
edilen düzeltilmiş alış maliyetleri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır.  

T. Vakıflar Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olup, halka açık tertipli 
“D Grubu” hisseleri “VAKBN” kodu ile Borsa İstanbul AŞ (“BİAŞ”)’de işlem 
görürken, diğer gerçek ve tüzel kişilere tertipli “C Grubu” hisseleri ise BİAŞ’ta işlem 
görmektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına 
İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ/Seri: IV, No:28”, 
22.12.2002 tarih ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Sermaye Piyasası Araçlarının “Kaydileştirilmesi” işlemleri kapsamında da 28.11.2005 
tarihinde Takasbank’ta mislen, saklama sisteminde fiziken saklanmakta olan hisse 
senetlerine ilişkin kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından devralınarak 
hisse senetleri artık sadece MKK’da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle 
“Kaydi” sisteme geçildiğinden; T. Vakıflar Bankası tarafından Sümer Holding AŞ’ye 
ait hisse senetleri de aynı tarih itibarıyla MKK’ya teslim edilmiş olup, Holding’in T. 
Vakıflar Bankası sermayesi içerisinde yer alan 62,02 TL nominal pay tutarı, hali 
hazırda MKK nezdinde saklanmaktadır.  

 Özelleştirme programında olan Şirketin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi 
çerçevesinde söz konusu Vakıfbank hisse senetlerinin usulü çerçevesinde bir an önce 
tasfiye edilmesi önerilir. 

C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 40: Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Ca) Alıcılar 869.740 516.050 (353.690) 
Cb) Verilen depozito ve teminatlar 19.553 35.567 16.014 
Cc) Şüpheli ticari alacaklar 5.039.496 11.414.327 6.374.831 
            Toplam 5.928.789 11.965.944 6.037.155 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar karş. (-) (4.937.568) (11.312.399) (6.374.831) 

Alacaklar net toplamı 991.221 653.545 (337.676) 

134 Sayıştay   



 

 

Holding, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler 
üzerindeki etkisini dengelemek amacıyla elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit 
varlıklarını, TL cinsinden repo yaparak ya da tevdiat hesaplarında değerlendirerek, 
repo ve tevdiat hesaplarına tahakkuk eden faizleri de gelir tablosuna yansıtmaktadır. 

3.601 TL tutarındaki Vakıfbank hisse senetleri; ÖYK’nın 03.09.2004 tarih, 
2004/74 sayılı kararı ile faaliyetine son verilen Sümer Holding İstanbul Pazarlama 
Müdürlüğü tarafından geçmiş dönemlerde edinilmiş, Holding’e ait finansal yatırım 
niteliğinde 62,02 TL nominal pay değerinde diğer gerçek ve tüzel kişilere tertipli “C 
Grubu” Vakıfbank hisse senedi olup. Söz konusu hisse senetleri, 01.01.2005 tarihinden 
önce iktisap edildiği için TL’nin 31.12.2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade 
edilen düzeltilmiş alış maliyetleri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır.  

T. Vakıflar Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olup, halka açık tertipli 
“D Grubu” hisseleri “VAKBN” kodu ile Borsa İstanbul AŞ (“BİAŞ”)’de işlem 
görürken, diğer gerçek ve tüzel kişilere tertipli “C Grubu” hisseleri ise BİAŞ’ta işlem 
görmektedir. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına 
İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ/Seri: IV, No:28”, 
22.12.2002 tarih ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Sermaye Piyasası Araçlarının “Kaydileştirilmesi” işlemleri kapsamında da 28.11.2005 
tarihinde Takasbank’ta mislen, saklama sisteminde fiziken saklanmakta olan hisse 
senetlerine ilişkin kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından devralınarak 
hisse senetleri artık sadece MKK’da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle 
“Kaydi” sisteme geçildiğinden; T. Vakıflar Bankası tarafından Sümer Holding AŞ’ye 
ait hisse senetleri de aynı tarih itibarıyla MKK’ya teslim edilmiş olup, Holding’in T. 
Vakıflar Bankası sermayesi içerisinde yer alan 62,02 TL nominal pay tutarı, hali 
hazırda MKK nezdinde saklanmaktadır.  

 Özelleştirme programında olan Şirketin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi 
çerçevesinde söz konusu Vakıfbank hisse senetlerinin usulü çerçevesinde bir an önce 
tasfiye edilmesi önerilir. 

C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacakların ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 40: Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Ca) Alıcılar 869.740 516.050 (353.690) 
Cb) Verilen depozito ve teminatlar 19.553 35.567 16.014 
Cc) Şüpheli ticari alacaklar 5.039.496 11.414.327 6.374.831 
            Toplam 5.928.789 11.965.944 6.037.155 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar karş. (-) (4.937.568) (11.312.399) (6.374.831) 

Alacaklar net toplamı 991.221 653.545 (337.676) 

 

 

 

Ca)Alıcılar: 
Yıl sonu bakiyesi 516.050 TL olan hesabın; 486,608 TL’si Holding Genel 

Müdürlük merkezi ve Taşucu İşletmesinin, 29.131 TL’si de devralınan tta 
Gayrimenkul AŞ’nin alacaklarına ait olup söz konusu tutarın; 

279.694 TL’si Holding’in Attepe demir madenleri işletmecisinden Rödovans 
bedelinden, 

92.745 TL'si Holdingin Gölbaşı Satış Mağazasının Garanti Bankası ve Yapı Kredi 
Bankası Pos Hesabındaki alacağına 

78.692 " Taşucu İşletmesi’nin muhtelif firmalardan liman hizmet bedelinden, 

35.443 “ Holding’in Göcek İskelesi Mopak Kağıt Sanayi AŞ'den kira 
bedelinden,  

14.564 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, muhtelif kişi ve kuruluşlardan  
konaklama bedelinden, 

10.728 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin muhtelif kişi ve kuruluşlardan  
kira bedelinden,  

3.510 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin lojman kira bedelinden, 

343 “ Holding’in Basın İlan Kurumundan ilan bedelinden,  

331 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin elektrik güvence bedelinden,   

516.050 TL doğan alacakları göstermektedir. 

Cb)Verilen depozito ve teminatlar: 
Bu hesapta kayıtlı 35.567 TL’nin; 

23.872 TL icra ve yargı takibindeki dosyalar için yatırılan teminatlara, 
9.217 " Başkent Elektrik Perakende Satış AŞ’ye yatırılan güvence bedeline, 
2.478 " devralınan TURBAN bünyesindeki ETAĞ AŞ tarafından tadilat işleri 

için İstanbul Defterdarlığına verilen 12 adet teminat mektubunun 
nakde çevrilerek yatırılan nakit tutara, 

35.567 TL aittir. 

Cd) Şüpheli ticari alacaklar: 
Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi uzatılmış veya protesto edilmiş, ya 

da dava-icra safhasına aktarılmış ticari alacakların izlendiği bu hesap grubunun yıl 
sonu bakiyesi 11.414.327 TL olup, önceki dönemden devreden ve cari dönem içindeki 
hareketi, devralınan şirketler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 41: Şüpheli ticari alacaklar 

Şüpheli ticari 
alacaklar 

2015 
yıl sonu 

2016 yılı 
girişler 

2016 
yılında tahsil 

edilen 

2016 yılı 
kaybedilen 

davalar 

Aciz 
vesikası 
alınan 

2016 
yıl sonu 

TL TL TL TL TL TL 
SEKA  797.138         797.138 
TÜGSAŞ   67.221         67.221 
Sümer Holding  19.006         19.006 
Tümosan 1.608.863         1.608.863 
Turban  698.480   996     697.484 
Sümer Halı AŞ 1.161.582   3   89.722 1.071.857 
TZDAŞ  203.932     10.115   193.817 
Taşucu İşletmesi 483.273         483.273 
tta Gayrimenkul 
AŞ 

  6.475.667       6.475.667 
Genel Toplam 5.039.495 6.475.667 999 10.115 89.722 11.414.326 

Holding’in, 2015 yılından devreden 5.039.496 TL tutarındaki şüpheli 
alacaklara, yıl içinde yeni bir giriş olmamakla birlikte 31.08.2016 tarih ve 607 sayılı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlık oluru ile tta Gayrimenkul AŞ’nin çıkarılacak devir 
bilançosu üzerinden devam eden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer 
Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi nedeniyle 
şirketin aynı tarihli bilançosunda yer alan 6.475.667 TL tutarındaki şüpheli alacak 
devralınmış, yıl içinde 999 TL tahsilat 10.115 TL tutarındaki alacak davasının 
kaybedilmesi ve 89.722 TL tutarındaki alacağa için de aciz vesikası alınması sonucu 
toplam 100.836 TL tutarında çıkış olmuş ve 2017 yılına 11.414.326 TL tutarında 
şüpheli alacak devretmiştir. 

2016 yıl sonu itibariyle tta Gayrimenkul AŞ hariç 125 ayrı dosyada takip edilen 
4.455.386 TL tutarındaki gerek Holding merkezi ile kapatılan işletmelerden kalan, 
gerekse Türkiye Zirai Donatım AŞ, TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, 
TURBAN Turizm AŞ (2002 yılında), SEKA/Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ, 
TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi AŞ (2005 yılında), TDÇİ-Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri AŞ (2007 yılında), Sümer Halıcılık ve El Sanatları San. Tic. AŞ (2009 
yılında) birleştirilen kuruluşlardan devralınan Şüpheli Ticari Alacakların dökümü 
yapılan çizelgeden de görüleceği üzere hemen hemen tamamının donmuş nitelikteki 
alacaklardan oluştuğu ve yıllardır icrai takibat yapılmasına rağmen herhangi bir 
tahsilat sağlanamadığı, yine denetim çalışmaları kapsamında Hukuk Müşavirliğinden 
alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; 5 ayrı dosyada yer alan 19 bin TL 
tutarındaki alacağın terkin edilmesine ilişkin işlemlere başlandığı, 15 ayrı dosyada yer 
alan 1.369.560 TL tutarındaki alacak ile ilgili olarak da aciz vesikasına bağlanması 
konusunda işlemlere başlandığı ya da aciz vesikasına bağlandığı, geri kalan 
alacaklardan, mahkeme kararları Kuruluş lehine kesinleşen bazı alacaklar ile ilgili 
olarak Hukuk Müşavirliğinden alınan bilgilerde icrai takibat aşamasında, borçlu olan 
kişi ve kuruluşların aradan geçen zaman içinde adreslerinde bulunamadığı veya 
bulunsa dahi malvarlıklarının bulunmaması nedeniyle tahsilatın yapılamadığı 
görülmektedir.  
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Tablo 41: Şüpheli ticari alacaklar 

Şüpheli ticari 
alacaklar 

2015 
yıl sonu 

2016 yılı 
girişler 

2016 
yılında tahsil 

edilen 

2016 yılı 
kaybedilen 

davalar 

Aciz 
vesikası 
alınan 

2016 
yıl sonu 

TL TL TL TL TL TL 
SEKA  797.138         797.138 
TÜGSAŞ   67.221         67.221 
Sümer Holding  19.006         19.006 
Tümosan 1.608.863         1.608.863 
Turban  698.480   996     697.484 
Sümer Halı AŞ 1.161.582   3   89.722 1.071.857 
TZDAŞ  203.932     10.115   193.817 
Taşucu İşletmesi 483.273         483.273 
tta Gayrimenkul 
AŞ 

  6.475.667       6.475.667 
Genel Toplam 5.039.495 6.475.667 999 10.115 89.722 11.414.326 

Holding’in, 2015 yılından devreden 5.039.496 TL tutarındaki şüpheli 
alacaklara, yıl içinde yeni bir giriş olmamakla birlikte 31.08.2016 tarih ve 607 sayılı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlık oluru ile tta Gayrimenkul AŞ’nin çıkarılacak devir 
bilançosu üzerinden devam eden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer 
Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi nedeniyle 
şirketin aynı tarihli bilançosunda yer alan 6.475.667 TL tutarındaki şüpheli alacak 
devralınmış, yıl içinde 999 TL tahsilat 10.115 TL tutarındaki alacak davasının 
kaybedilmesi ve 89.722 TL tutarındaki alacağa için de aciz vesikası alınması sonucu 
toplam 100.836 TL tutarında çıkış olmuş ve 2017 yılına 11.414.326 TL tutarında 
şüpheli alacak devretmiştir. 

2016 yıl sonu itibariyle tta Gayrimenkul AŞ hariç 125 ayrı dosyada takip edilen 
4.455.386 TL tutarındaki gerek Holding merkezi ile kapatılan işletmelerden kalan, 
gerekse Türkiye Zirai Donatım AŞ, TÜMOSAN/Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ, 
TURBAN Turizm AŞ (2002 yılında), SEKA/Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ, 
TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi AŞ (2005 yılında), TDÇİ-Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri AŞ (2007 yılında), Sümer Halıcılık ve El Sanatları San. Tic. AŞ (2009 
yılında) birleştirilen kuruluşlardan devralınan Şüpheli Ticari Alacakların dökümü 
yapılan çizelgeden de görüleceği üzere hemen hemen tamamının donmuş nitelikteki 
alacaklardan oluştuğu ve yıllardır icrai takibat yapılmasına rağmen herhangi bir 
tahsilat sağlanamadığı, yine denetim çalışmaları kapsamında Hukuk Müşavirliğinden 
alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; 5 ayrı dosyada yer alan 19 bin TL 
tutarındaki alacağın terkin edilmesine ilişkin işlemlere başlandığı, 15 ayrı dosyada yer 
alan 1.369.560 TL tutarındaki alacak ile ilgili olarak da aciz vesikasına bağlanması 
konusunda işlemlere başlandığı ya da aciz vesikasına bağlandığı, geri kalan 
alacaklardan, mahkeme kararları Kuruluş lehine kesinleşen bazı alacaklar ile ilgili 
olarak Hukuk Müşavirliğinden alınan bilgilerde icrai takibat aşamasında, borçlu olan 
kişi ve kuruluşların aradan geçen zaman içinde adreslerinde bulunamadığı veya 
bulunsa dahi malvarlıklarının bulunmaması nedeniyle tahsilatın yapılamadığı 
görülmektedir.  

 

 

Tümosan’dan devralınan toplam 17 kişi ve kuruluştan olan toplam 1.608.862 
TL tutarındaki alacağın dosya numaralarından da anlaşılacağı üzere 2000 yılı ve daha 
önceki yıllara ait olduğu ve 2016 yıl sonu itibariyle 5 ayrı alacak için acizlik vesikası 
alındığı veya talep edildiği görülmektedir 

Aciz vesikasına bağlanan alacaklar ile ilgili olarak genel uygulama bilanço 
hesaplarından çıkarılarak nazım hesaplara alınmasıdır. Ancak bu aşamadan sonra 
hukuki takibatın da genellikle göz ardı edildiği görülmektedir   

Nazım hesaplarda 6.852.558 TL tutarında Aciz Vesikasına bağlanmış alacak 
olduğu dikkate alınarak, Hukuk Müşavirliği ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde borçlu kişilerin yılsonu itibariyle malvarlıklarında bir gelişme olup 
olmadığının taranması önerilir.   

Holdingin gerek devralınan kuruluşlardan, gerekse kendi bünyesinde kapatılan 
veya tasfiye edilen işletmelerinden hukuki takibatı devam eden davaların bir an önce 
sonuçlandırılması önem arzetmektedir. 

Özellikle tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacakların eski yıllara ait 
olmasına rağmen hukuki takibata intikal ettirilip ettirilmediği konusunda herhangi bir 
bilginin olmadığı görülmektedir. 

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacakları ile ilgili olarak, bir an önce 
Hukuk Müşavirliği ile ortak bilgi arşiv çalışmalarının yapılarak, tahsilini teminen 
hukuki takibata intikal ettirilmesi veya tasfiye edilmesi gereğine işaret olunur. 

Diğer şüpheli alacaklar ile ilgili olarak da buna benzer açıklamaların yer aldığı, 
gerek şüpheli ticari alacakların gerekse şüpheli diğer alacakların büyük bir bölümünün 
Holding bünyesinde özelleştirilen birimler ile Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği 
sona erdirilen kuruluşların 1990 ve 2000‘li yılların başlarına ait olan alacaklardan 
oluştuğu görülmekte olup ayrıntılı açıklama “Diğer Şüpheli Alacaklar” hesabında 
verilmiştir. 

Ce)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-): 
Holding’in, tahsili şüpheli hale gelmiş ve yasal takibata geçilmiş ticari 

alacakları için ayırdığı karşılık, ticari alacağın ilk kayıt tutarı ile alınan garanti ve 
teminatlar da dahil olmak üzere ileride tahsil edilebilecek tutar arasındaki farktır.  

2016 yılsonu itibarıyla tahsili şüpheli hale gelmiş ve yasal takibata geçilmiş 
ticari alacaklar toplamı 11.414.327 TL’nin, teminatı aşan 11.312.399 TL’si için 
karşılık ayırmıştır.  

D-Diğer alacaklar: 
Geçen yıla göre önemli düzeyde artış göstererek 14.306.254 TL’ye yükselen 

diğer alacakların ayrıntısı, geçen yıl verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 42: Diğer alacaklar 

Diğer alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Da) Personelden alacaklar 9.023 44.164 35.141 
Db) Diğer çeşitli alacaklar 450.006 14.262.090 13.812.084 
Dc) Şüpheli diğer alacaklar 9.027.901 23.337.762 14.309.861 

Toplam 9.486.930 37.644.016 28.157.086 
Dd) Şüpheli diğer alacak karş. (-) 9.027.901 23.337.762 14.309.861 
       Diğer alacaklar net toplamı 459.029 14.306.254 13.847.225 

Da) Personelden alacaklar: 

Bu hesapta görülen 44.164 TL’nin;  
30.562 TL’si Taşucu İşletmesi personeli Nevzat Kurt'un liman hasılatı 

ve personel yemek borçlarını, 
8.020 “ Genel Müdürlük merkezi personelinden yemek bedelinden 

alacaklara 
5.582 “ Şirket personelinden asgari geçim indirimi, maaş vasıta 

bedeli, aile yardımı vb. ödemelerden bakiye alacaklara, 
44.164 TL ait olduğu görülmektedir. 

Taşucu İşletmesi personeli Nevzat Kurt'un liman hasılatı ve personel yemek 
borçlarının Yılın son günü limandan yapılan tahsilat olduğu ve 02.01.2017 tarihinde 
Taşucu İşletmesi banka hesabına ilgili personel tarafından yatırıldığı görülmüştür. 

Db) Diğer çeşitli alacaklar: 
Bu hesapta kayıtlı 14.262.090 TL’nin, 12.457.736 TL’si devralınan tta 

Gayrimenkul AŞ’nin, 1.804.354 TL’si de Şirket’in alacaklarına ait olup söz konusu 
tutarın;  

10.549.800 TL’si, devralınan tta Gayrimenkul AŞ' nin Tek- Gıda İş sendikası 
aleyhine İstanbul Anadolu 13.İcra Hukuk Mahkemesinin 
2015/663 esas sayılı dosyasına kayden açılan İstanbul Anadolu 
İcra Müdürlüğünün 2011/57 esas sayılı dosyasından gönderilen 
26.08.2015 tarihli borç muhtırasına karşı kısmi iptal davasında  
Mahkemece 24.03.216 tarihli kararı ile davanın reddine karar 
verilmiştir. Adı geçen mahkemenin red kararı üzerine Tek-Gıda 
İş Sendikasınca İstanbul 22.İcra Müdürlüğünün 2011/57 eski 
esas, 2016/6903 yeni esas sayılı dosyasından yenileme emrine 
istinaden ödenen tutarı, 

1.197.913 “ Holding’ine ait olan İR:1613 ve İR 7793 ruhsat no.lu Attepe 
demir madeni sahalarının Maden Kanunu’nun 9/2 maddesi 
gereğince %50'si teşvik kapsamında ödenen Devlet Hakkının 
MİGEM tarafından 2010-2015 dönemi için talep edilen 
teşviksiz 
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Tablo 42: Diğer alacaklar 

Diğer alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 
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esas, 2016/6903 yeni esas sayılı dosyasından yenileme emrine 
istinaden ödenen tutarı, 

1.197.913 “ Holding’ine ait olan İR:1613 ve İR 7793 ruhsat no.lu Attepe 
demir madeni sahalarının Maden Kanunu’nun 9/2 maddesi 
gereğince %50'si teşvik kapsamında ödenen Devlet Hakkının 
MİGEM tarafından 2010-2015 dönemi için talep edilen 
teşviksiz 

 

 

  ek Devlet Hakkı borcu ve gecikme cezasının ihtirazi kayıtla 
ödenen ve dava konusu edilen tutarını, 

1.173.694 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin Tek Gıda İş Sendikası  
davası için, İstanbul Anadolu 22. İcra Müdürlüğüne 2011/57 
Esas sayılı dosyası için yatırılan tutarı, 

369.345 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin Tek Gıda İş Sendikası 
davası için, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına yatırılan harç 
tutarı, 

312.456 “ Holding Yönetim Kurulu Kararı ile Ocak 2004 tarihinde çalışan 
personele ödenen ve Yönetim Kurulu Kararıyla geri alınmasına 
karar verilen ve mahkemeye intikal eden bir maaş tutarındaki 
prim ödemelerinden doğan alacak tutarlarına,   

138.499 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin Müfettişlerinden Faik 
Akçay'ın 38-25 no'lu raporuna istinaden borçlandırılmış 
personelden alınacak tutarlarını,  

166.621 “ Holding Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen iki 
personelden olan ve esas alacağa ilişkin olarak hükmedilen 
faizin ilgililere alacak kaydından doğan ve Ankara 23. İcra 
Müdürlüğündeki 2011/3035 no.lu ve Antalya 2. İcra 
Müdürlüğündeki 2003/5550 no.lu dosyası ile takip edilen 
tutara,  

98.950 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'ye ait muhtelif yerlerde bulunan 
lojmanlarının kira bedeline ilişkin alacaklarını, 

73.882 “ ÖYK'nın 09.12.2013 tarih, 2013/185 sayılı Kararı ile Milli 
Emlak'a bila bedel devredilen ancak, Mahkeme Kararı ile 
2013/185 sayılı ÖYK Kararının yürütmesi durdurulan Emek 
Lojmanlarının 01 Ocak-30 Haziran 2014 tarihleri arası kira 
tutarı olarak Milli Emlak'a ödenen ve karar sonrası iadesi 
istenen tutarı, 

51.140 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, Gayrimenkul İhale İlan 
bedeli olarak Ö.İ.B. adına ödenen ilan fatura bedellerinin 
bakiye tutarını (Ocak/2017 ayından tahsil edilmiştir),  

29.000 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin Manisa Yunusemre İlçesi 
Muradiye Mah. 26 Ada 3 (eski 6) Parseldeki taşınmazın geçici 
olarak İl Özel İdaresi'ne tahsisi yapılmış ve İl Özel İdaresinin 
kapatılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi 
kullanımına verilen taşınmazın ilglili belediyece ödenmesi 
gerekirken, Münfesif tta Gayrimenkul AŞ tarafından ödenen ve 
ilgili belediyeden talep edilen 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait 
emlak vergisi iadesi bakiye tutarını, 

22.408 “ Taşucu İşletmesinin M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğünden 
Hurda Satışından alacağımızı, 

17.406 “ ÖYK'nın 09.12.2013 tarih, 2013/185 sayılı kararı ile Milli 
Emlak'a bila bedel devredilen, ancak 30.09.2014 tarih ve 
2014/99 sayılı ÖYK kararı ile tekrar Holding’ine devredilen 
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Emek lojmanlarının kiracıları tarafından bu döneme ait 
yatırılan kira bedelleri Holding’ince Milli Emlak'tan talep 
edilmiş olup, kiracılarının hesaplarına borç yazılmıştır. 

12.106 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, Iğdır Sosyal Güvenlik 
Müdürlüğü'ne ödenen Iğdır Tekel Başmüdürlüğünün SGK prim 
borcu ve gecikme zammı tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı 
yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi 
bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep 
edilmiştir.) 

18.354 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nce ödenen, Tekel Balatcık 
Lojmanları Okulunun 01.01-31.12.2010 ve 01.01-31.12.2012 
dönemi elektrik-su ödeme tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı 
yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi 
bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep 
edilmiştir.) 

11.511 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ ile Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu 'nun altı personeli ile bir sözleşmeli avukatından çeşitli 
nedenlerden doğan alacaklara, 

4.822 “ devralınan Turban Turizm AŞ'nin Hukuk Müşavirliği görevini 
sürdürürken Kuşadası Marina İşletmesinde inşa ettirilecek 
akaryakıt istasyonu ve müştemilatı ile ilgili yapılan ihaleyi 
haksız yere feshetmesinden dolayı uğrattığı zarardan dolayı 
eski Hukuk Müşaviri Yasemin Özeskici aleyhine Ankara 10.İş 
mahkemesine alacak talebiyle açılan 2014/477 Esas sayılı 
davada, mahkemece 18.07.2014 tarih, 2014/889 sayılı kararı ile 
davanın kısmen kabülüne karar verilmiş olup, Yargıtay 
22.Hukuk Dairesinin 2015/11330 Esas ve 2015/15644.sayılı 
kararıyla onanarak kesinleşen bakiye alacağı, 

2.683 “ Holding’ce Oğuz Salgar ve Mahmut Tali aleyhine açılan alacak 
davası sonucu Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'nün 2014/577 sayılı 
dosyasına dosya bakiyesi olarak ödenen ve temyiz sonucu 
beklenen tutarı, 

2.030 “ devralınan  tta Gayrimenkul AŞ'nin, 34 UE 1907, 20 YT 086, 
35 YT 735 ve 06 FJ 9970 plakalı araçların trafik cezası tutarını, 
(18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden 
alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup 
olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.) 

1.886 “ Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ay'ın 2016 yılı maaş 
ve 2. dönem ek ödeme istirdat tutarını, (Ocak/2017 ayından 
tahsil edilmiştir) 

1.643 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'ye ait araçların sigorta 
poliçelerinin iptaline ilişkin tutarı,  

1.386 “ Holding personeli İlknur Akbaş'ın rapor parası tutarını, 
1.092 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, Hukuk Müşavirliği Birimi 

tarafından Etimesgut Vergi Dairesine ödenmesi talep edilen 
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yargı harcı gecikme zammı tutarını, 
928 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, eski personeline ait 

zamanında yatırılmayan primlere uygulanan İdari Para 
Cezasının indirimli ödeme tutarı, 

529 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, Çamaltı Tuz Çiğli 
Belediyesince Nuriosmaniye V.D'ne yatırılan tutarı, 
(18.01.2017 tarihli 23 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden 
alacağımıza ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup 
olmadığı hakkında bilgi talep edilmiştir.) 

479 “ devralınan  tta Gayrimenkul AŞ'nin 4 adet gsm numarasına ait 
fatura bedelinin yatırılan tutarını, (18.01.2017 tarihli 23 sayılı 
yazı ile Hukuk Müşavirliği'nden alacağımıza ilişkin her hangi 
bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep 
edilmiştir.) 

435 “ devralınan  tta Gayrimenkul AŞ'nin, müfettiş raporuna 
istinaden hesaba alınan telefon ödemeleri tutarını, 

369 “ SGK hizmet takibine ilişkin idari para cezası tutarını, 
315 “ Holdingin tütün ihracat işlemleri için yapılan harcamalar olup, 

ihracat yapılan firma tarafından 2017 yılında tahsil edilecek 
tutarını, 

            508 “ diğer muhtelif  
14.262.190 TL alacaklara aittir. 

Yapılan incelemelerde; tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacaklardan 
ÖİB’den olan kısmının tahsil edildiği, Tek-Gıda İş Sendikasından olan 10.549.800 TL 
tutarındaki ve 1.543.019 TKL tutarındaki alacaklar ile ilgili olarak davalar kesinleştiği 
halde SGK idari para cezalarında olduğu gibi, gider niteliği kazanmış olmasına 
rağmen, ilgili gider hesaplarına aktarılmadığı görülmektedir. 

Denetim tarihi itibariyle (Temmuz 2017) Yapılan incelemelerde; Tek-Gıda İş 
Sendikasından olan 10.549.800 TL tutarındaki ve 1.543.019 TKL tutarındaki alacaklar 
ile ilgili olarak davalar kesinleştiği dikkate alınarak Holding Yönetim Kurulunun tarih 
ve sayılı kararı ile 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 
sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37. 
Maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen Geçici 
Madde 28 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlardan bu Kanunun 
20 nci maddesinin (A) bendi gereğince tasfiyesiz infisah suretiyle birleştirilenlerin, 
gerek halen bünyelerinde çalışmaya devam etmekte olan, gerekse daha önce istifa, 
emeklilik, iş akdinin feshi, ölüm gibi sair nedenlerle ayrılmış olan çalışanlarının bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde aylık ve ücretlerinden 
kesilmemiş olmakla birlikte, bilahare yargı kararına istinaden kuruluşlar tarafından 
ödenmiş veya ödenecek olan sendika üyelik aidatları ve faizinden doğan alacak 
tutarları ile yargılamaya ilişkin her türlü giderin ilgililerine rücuundan vazgeçilir.” 
hükmü çerçevesinde söz konusu meblağın zarar hesaplarına kaydedilerek tasfiye 
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edildiği görülmektedir. 
Ayrıca tta’dan devralınan bazı alacaklar ile ilgili açıklamalarda Hukuk 

Müşavirliği'nden alacağa ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı 
hakkında bilgi talep edildiği notu düşüldüğü görüldüğü ve Hukuk Müşavirliği ile ortak 
bilgi arşiv çalışmaları yapıldığı ve gerekli belgeler tamamlandıkça gider hesaplarına 
alınarak kapatılacağı bilgisi alınmıştır.  

Yine tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacaklar içinde yer alan 2.030 TL 
tutarındaki alacağın, 34 UE 1907, 20 YT 086, 35 YT 735 ve 06 FJ 9970 plakalı 
araçların trafik cezalarına ait olduğu görülmektedir.  

Ancak söz konusu araçların tta Gayrimenkul AŞ’ce, Holding ile birleşmesinden 
önce, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanımına verilen araçlara ait olduğu ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan şifahi görüşmelerde; araçları kimin 
kullandığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı bilgisinin alındığı görülmüştür.  

Devralınan tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacaklar içinde yer alan 2.030 
TL tutarındaki trafik para cezalarının, tta Gayrimenkul AŞ’ce Holding ile 
birleşmesinden önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullanımına verilen 34 UE 
1907, 20 YT 086, 35 YT 735 ve 06 FJ 9970 plakalı araçlara ait trafik cezalarından 
oluşan alacağın tahsili için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazı ile müracaat 
edilmesi, mümkün olmadığı takdirde usulüne uygun olarak tasfiye edilmesi önerilir. 

51.140 TL tutarındaki devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin, Gayrimenkul İhale 
İlan bedeli olarak Ö.İ.B. adına ödenen ilan bedelinin Ocak/2017 ayından tahsil 
edildiği, ancak diğer alacakların büyük bir kısmı hakkında “Hukuk Müşavirliği'nden 
alacağa ilişkin her hangi bir dava ve icra işleminin olup olmadığı hakkında bilgi talep 
edilmiştir” notunun yer aldığı görülmektedir. 

Kayıtlarda yer alan 312.456 TL tutarındaki personelden pirim alacağının; 
Holding’ce, pazarlama biriminde çalışan personele uygulanan prim ödemesini 2003 
yılından itibaren Prim Ödeme Esaslarında yaptığı değişiklikle, tüm personeline 
yaygınlaştırmıştır. Holding Yönetim Kurulu, 23.12.2003 tarih ve 25/85 sayılı 
kararıyla; tüm sözleşmeli personeline yılda iki maaş tutarında “prim” adı altında 
ödeme yapılmasını onaylayarak bir aylık prim karşılığının Ocak/2004'de, ikinci 
ödemenin de 15.07.2004 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır.  

Söz konusu uygulamanın Yüksek Denetleme Kurulu tarafından eleştiri konusu 
yapılması üzerine, Holding Yönetim Kurulunun, 30.04.2004 tarih ve 10/34 karar sayılı 
kararı ile Prim Ödeme Esasları yürürlükten kaldırmış ve tüm personele prim ödenmesi 
uygulamasına son verilmiş; ayrıca, Holding Genel Müdürlüğü tarafından Devlet 
Personel Başkanlığına hitaplı 01.07.2004 tarih ve 1880/6272 sayılı yazı ile  
“sözleşmeli personele, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nin 134. maddesine 
dayanarak yapılan prim ödenmesinin, mevzuata uygun olup olmadığı” hususunda bilgi 
istenmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı’nın Holding’e hitaplı 02.08.2004 tarih ve 4652 
sayılı cevabi yazısında ise; sadece yapılan ödemelerin YPK Kararları ile belirlenen 
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Personel Başkanlığına hitaplı 01.07.2004 tarih ve 1880/6272 sayılı yazı ile  
“sözleşmeli personele, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nin 134. maddesine 
dayanarak yapılan prim ödenmesinin, mevzuata uygun olup olmadığı” hususunda bilgi 
istenmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı’nın Holding’e hitaplı 02.08.2004 tarih ve 4652 
sayılı cevabi yazısında ise; sadece yapılan ödemelerin YPK Kararları ile belirlenen 

 

 

ücret tavanını geçmesinin mümkün bulunmadığı tespitine yer verilerek, Holding’in söz 
konusu prim uygulamasını yapıp yapamayacağına ilişkin bir görüş bildirilmemiştir. 

Holding Yönetim Kurulu, uygulamada ortaya çıkan belirsizlikler ve 
duraksamadan sonra 01.03.2005 tarih ve 3/10 karar sayılı kararı ile ödenen primlerin 
geri alınması ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda, Genel Müdürlük 
makamının yetkili kılınmasını kararlaştırmıştır. 

Bunun üzerine Holding, 799 personeline ödediği primlere ilişkin olarak, daha 
önce ilgili personelden aldığı taahhütnameler uyarınca, fiilen çalışanlardan 117 bin TL, 
başka kurumlara naklen atananlardan 174 bin TL, emekli olan personelden 380 bin TL 
olmak üzere toplam 671 bin TL tutarındaki primin öncelikle rızaen geri ödenmesini 
talep ederek bunun 357 bin TL’sini tahsil etmiş, bakiye 64 bin TL’si başka kurumlara 
naklen atananlardan, 250 bin TL’si de emekli olan personelden olmak üzere toplam 
313.847 TL’yi ise hükmen tahsil etmek üzere “136-Diğer çeşitli alacaklar” hesabı 
altında izlemeye almıştır.  

Holding’çe bu kapsamda, Sulh Hukuk Mahkemelerinde Kasım/2007 tarihi 
itibarıyla toplam 477 adet alacak davası açılmıştır. Bu davalardan 142 adedinde 
mahkemelerce Holding aleyhine “davanın reddine” kesin olarak hükmedilmiş, her bir 
dava konusu alacak miktarının temyiz sınırı altında olması nedeniyle söz konusu 
hüküm kesinleşmiş olup, bu davalara ilişkin asıl alacak toplamı 95.945 TL’dir. 

Holding tarafından açılan davalardan bir kısmında “davanın kabulüne” karar 
verilirken, bir kısmında Holding aleyhine hüküm verilmekle birlikte, temyiz kabiliyeti 
olması nedeniyle Yargıtay nezdinde temyiz edilmiş olanlar, temyiz incelemesi 
neticesinde bozularak yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş, 
bunlardan bir kısmında mahkemelerce bozmaya uyularak “davanın kabulüne” karar 
verilmiş olup, söz konusu dosya içeriği 34.941 TL tutarında tahsilat gerçekleşmiştir. 

Kimi yerel mahkemelerce Holding aleyhine davanın reddine karar verilen diğer 
davalarda da, Yargıtay tarafından temyiz incelemesinde kararların bozularak yerel 
mahkemelere iadesi beklenmekte iken, Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 
davanın reddine dair kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine, bozma kararına 
uymayarak eski kararında direnmesi sonucu, dava dosyası Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nda incelemeye alınarak verilen karar ile “davadaki alacak isteminin konusunu 
oluşturan ödemenin gerek dayanağı, gerek içeriği ve gerekse davalının statüsü 
itibarıyla bütünüyle hukuka uygun bulunduğunu, davalının imzasını taşıyan 
taahhütnameye hukuken geçerlilik tanınamayacağı, dolayısıyla da davanın reddi 
gerektiğinin kabulünün zorunlu bulunduğu” gerekçesiyle yerel mahkemenin direnme 
kararı onanmıştır.  

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun söz konusu kararından sonra, yerel 
mahkemelerce davanın reddine dair verilen kararlar Yargıtay tarafından onanmakta, 
davanın kabulüne dair verilen kararlar da yine Yargıtay tarafından bozulmaktadır. 
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Holding tarafından açılmış söz konusu hukuk davalarının yanı sıra, aynı konuya 
ilişkin olarak ilgili personel tarafından Holding aleyhine “ödenen primlerin geri 
alınmasına ilişkin idari işlemin iptali” talebiyle idare mahkemelerinde ayrıca açılmış 
75 adet iptal davası mevcuttur. Bu davaların bir kısmında aynı zamanda “prim 
ödemesinin kaldırılması ve ödenen primlerin geri alınmasına dair 01.03.2005 tarihli, 
3/10 sayılı Holding Yönetim Kurulu Kararının iptali” talep edilmiştir. 

Söz konusu davalardan, “Holding Yönetim Kurulu’nun prim ödeme 
uygulamasına son verilmesine ilişkin 30.06.2004 tarih ve 10/34 sayılı kararı ile prim 
ödeme esaslarının yürürlükten kaldırılmasına, ödenen primlerin geri alınmasına ve bu 
işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ilişkin 
01.03.2005 tarih ve 3/10 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” talebi ile 
Danıştay 11. Daire nezdinde açılan davada, 11. Daire’nin 11.07.2006 tarih, 2006/1903 
sayılı kararıyla “Sümer Holding AŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nin 134. 
maddesindeki; Personele, Sümer Holding AŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek 
esaslara göre prim ödenebilir kuralına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından 
yürürlüğe konulan Prim Ödeme Esaslarına göre yapılan prim ödemelerinin mevzuata 
aykırı olduğundan, dolayısı ile primlerin hatalı olarak ödendiğinden söz 
edilemeyeceğinden, mevzuata uygun olarak ödenen primlerin geri alınmasına ilişkin 
dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle, “01.03.2005 tarih 
ve 3/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararının primlerin geri alınmasına dair kısmının 
yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir. Söz konusu karara Holding tarafından 
yapılan itiraz, aynı gerekçe ile kısmen reddedilmiştir. 

Bunun üzerine, mezkur karar gereğince davalara mesnet teşkil eden Yönetim 
Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulması nedeniyle, Holding Hukuk 
Müşavirliğince takip edilen prim alacağı davalarında, Danıştay 11. Daire’nin nihai 
kararının bekletici sorun yapılması talep edilmiş ve kesinleşerek tahsilat aşamasına 
gelen dosyalarda yeni bir karar çıkıncaya kadar tahsilatlar durdurulmuştur.   

Danıştay 11. Daire’nin 16.06.2008 tarih ve 2006/1903 Esas ve 2008/6653 K. 
sayılı nihai kararıyla “yürütmenin durdurulması” kararında yer alan aynı gerekçeler ile 
“01.03.2005 tarih ve 3/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararının primlerin geri alınmasına 
dair kısmının iptaline, prim ödeme esaslarının yürürlükten kaldırılmasına ve bu 
işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ilişkin 
kısmının reddine” karar verilmiş olup, Holding tarafından temyiz edilen söz konusu 
karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 03.10.2012 tarih, 2008/2737 Esas 
2012/1377 K. sayılı kararıyla onanmış, ancak Holding Hukuk Müşavirliğince karar 
düzeltme yoluna gidilmişse de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 02.03.2015 
tarih, 2013/1781 Esas, 2015/606 K. sayılı düzeltilme isteminin reddi kararı ile 
kesinleşmiş bulunmaktadır.  

Holding’ce, pazarlama biriminde çalışan personele uygulanan prim ödemesini 
2003 yılından itibaren yaygınlaştırarak, Yönetim Kurulunun, 23.12.2003 tarih ve 
25/85 sayılı kararıyla; tüm sözleşmeli personele, yılda iki maaş tutarında “prim” adı 
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Holding tarafından açılmış söz konusu hukuk davalarının yanı sıra, aynı konuya 
ilişkin olarak ilgili personel tarafından Holding aleyhine “ödenen primlerin geri 
alınmasına ilişkin idari işlemin iptali” talebiyle idare mahkemelerinde ayrıca açılmış 
75 adet iptal davası mevcuttur. Bu davaların bir kısmında aynı zamanda “prim 
ödemesinin kaldırılması ve ödenen primlerin geri alınmasına dair 01.03.2005 tarihli, 
3/10 sayılı Holding Yönetim Kurulu Kararının iptali” talep edilmiştir. 

Söz konusu davalardan, “Holding Yönetim Kurulu’nun prim ödeme 
uygulamasına son verilmesine ilişkin 30.06.2004 tarih ve 10/34 sayılı kararı ile prim 
ödeme esaslarının yürürlükten kaldırılmasına, ödenen primlerin geri alınmasına ve bu 
işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ilişkin 
01.03.2005 tarih ve 3/10 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması” talebi ile 
Danıştay 11. Daire nezdinde açılan davada, 11. Daire’nin 11.07.2006 tarih, 2006/1903 
sayılı kararıyla “Sümer Holding AŞ Sözleşmeli Personel Yönetmeliği’nin 134. 
maddesindeki; Personele, Sümer Holding AŞ Yönetim Kurulunca belirlenecek 
esaslara göre prim ödenebilir kuralına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından 
yürürlüğe konulan Prim Ödeme Esaslarına göre yapılan prim ödemelerinin mevzuata 
aykırı olduğundan, dolayısı ile primlerin hatalı olarak ödendiğinden söz 
edilemeyeceğinden, mevzuata uygun olarak ödenen primlerin geri alınmasına ilişkin 
dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle, “01.03.2005 tarih 
ve 3/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararının primlerin geri alınmasına dair kısmının 
yürütmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir. Söz konusu karara Holding tarafından 
yapılan itiraz, aynı gerekçe ile kısmen reddedilmiştir. 

Bunun üzerine, mezkur karar gereğince davalara mesnet teşkil eden Yönetim 
Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulması nedeniyle, Holding Hukuk 
Müşavirliğince takip edilen prim alacağı davalarında, Danıştay 11. Daire’nin nihai 
kararının bekletici sorun yapılması talep edilmiş ve kesinleşerek tahsilat aşamasına 
gelen dosyalarda yeni bir karar çıkıncaya kadar tahsilatlar durdurulmuştur.   

Danıştay 11. Daire’nin 16.06.2008 tarih ve 2006/1903 Esas ve 2008/6653 K. 
sayılı nihai kararıyla “yürütmenin durdurulması” kararında yer alan aynı gerekçeler ile 
“01.03.2005 tarih ve 3/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararının primlerin geri alınmasına 
dair kısmının iptaline, prim ödeme esaslarının yürürlükten kaldırılmasına ve bu 
işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına ilişkin 
kısmının reddine” karar verilmiş olup, Holding tarafından temyiz edilen söz konusu 
karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 03.10.2012 tarih, 2008/2737 Esas 
2012/1377 K. sayılı kararıyla onanmış, ancak Holding Hukuk Müşavirliğince karar 
düzeltme yoluna gidilmişse de, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 02.03.2015 
tarih, 2013/1781 Esas, 2015/606 K. sayılı düzeltilme isteminin reddi kararı ile 
kesinleşmiş bulunmaktadır.  

Holding’ce, pazarlama biriminde çalışan personele uygulanan prim ödemesini 
2003 yılından itibaren yaygınlaştırarak, Yönetim Kurulunun, 23.12.2003 tarih ve 
25/85 sayılı kararıyla; tüm sözleşmeli personele, yılda iki maaş tutarında “prim” adı 

 

 

altında ödeme yapılmasını kabul etmesi ve uygulamanın Yüksek Denetleme Kurulu 
tarafından eleştiri konusu yapılması üzerine, Holding Yönetim Kurulunun, 01.03.2005 
tarih ve 3/10 karar sayılı kararı ile ödenen primlerin geri alınmasına karar vermesi 
sonucunda; gerek Holding tarafından yapılan ödemelerin geri alınması konusunda 
açılan davalara ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28.02.2007 tarih, 
2007/3-88 Esas ve 2007/87 K. sayılı kararında yer alan “mevzuata uygun olarak 
ödenen primlerin geri alınmasında hukuka uyarlık görülmediği”, gerekse ilgili 
personel tarafından Holding aleyhine “ödenen primlerin geri alınmasına ilişkin idari 
işlemin iptali” talebiyle idare mahkemelerinde açtığı iptal davaları sonucunda Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 03.10.2012 tarih, 2008/2737 Esas ve 2012/1377 K. 
sayılı kararında yer alan “Yönetim Kurulu Kararındaki primlerin geri alınmasına dair 
kısmının iptali” konusunda, kesinleşmiş mahkeme kararları dikkate alınarak hesapların 
tasfiye edilmesi önerilir.  

Bu hesapta görülen 73.882 TL tutarındaki alacağın; ÖYK’nın 09.12.2013 tarih 
ve 2013/185 sayılı kararı ile; Ankara İli Emek Mahallesinde kayıtlı taşınmaz ve 
üzerindeki tüm varlıkların, 4046 sayılı Kanunun 2 (i) maddesine istinaden “eğitim ve 
kültür hizmetlerinde kullanılmak“ kaydıyla biladebel Maliye Hazinesine 
devredilmesine karar verilmesi ve 30.12.2013 tarihinde tapu tescil işleminin res’en 
yapılması üzerine, Defterdarlık adına Holding tarafından lojmanlardan yararlanan 
kuruluş personelinin (80 daireden 39’undan Holding personeli, 41’inden Kuruluş dışı 
personel yararlanmaktadır) ücretlerinden kesilen ve bir kısım Holding dışı personelden 
tahsil edilerek aylık listeler halinde Defterdarlığın banka hesaplarına yatırılan kira 
bedellerinin, Türk Enerji Sendikası tarafından ÖYK kararının yürütmesinin 
durdurulması istemi ile Danıştay 13. Dairesinde 2014/767 esas sayısı ile açılan davada, 
30.06.2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmesi nedeniyle, her ne kadar 
tapu kaydı düzeltilmemekle birlikte, bu tarihten itibaren söz konusu kayıtlı taşınmazlar 
ile üzerindeki lojmanların Holding’e geçmesi gereğinden hareketle, Defterdarlık 
hesaplarına yatırılan 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ait kira bedellerinin 
Defterdarlıktan alacak olarak kaydedilmesinden,  

17.406 TL tutarındaki alacağın da yine ÖYK'nın 09.12.2013 tarih, 2013/185 
sayılı kararı ile Milli Emlak'a bila bedel devredilen, ancak 30.09.2014 tarih ve 2014/99 
sayılı ÖYK kararı ile tekrar Milli Emlak’a devredilen Emek lojmanlarının kiracıları 
tarafından bu döneme ait yatırılan kira bedelleri olup, Holdingçe Milli Emlak'tan talep 
edilmiş olup, kiracılarının hesaplarına borç yazılmasından.  

ileri geldiği görülmektedir  
Ancak Danıştay 13. Dairesinde görülmekte olan dava henüz sonuçlanmadan, 

ÖYK’nın 30.09.2104 tarih ve 2014/99 sayılı kararı ile;  ÖYK’nın 09.12.2013 tarih ve 
2013/185 sayılı kararı iptal edilerek, Ankara İli Emek Mahallesinde kayıtlı taşınmaz 
ile üzerindeki tüm varlıkların “eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak “ kaydıyla 
ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek üzere bilabedel Maliye Hazinesine 
devredilmesine ve gerekli işlemlerin tesis edilmesi konusunda Maliye Bakanlığı’nın 
yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. 
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Ancak gerek ilk ÖYK kararının alındığı 01.01.2014 tarihinden, Danıştay’ın 
yürütmeyi durdurma kararının alındığı 30.06.2014 tarihine kadar olan dönemde, 
gerekse ikinci ÖYK kararının alındığı 30.09.2014tarihine kadar olan dönemde, 
lojmanlardan yararlanan Holding dışı personelin bir kısmının kira bedellerini 
Defterdarlığa yatırması, Defterdarlık ve Holding arasındaki borç ve alacak 
hesaplarında mutabakat sağlanamamasına neden olmuştur. 

Söz konusu alacağın, ikinci ÖYK kararının alındığı 30.09.2014 tarihinde 
mülkiyetin tekrar Maliye Hazinesine devredilmesi üzerine 30.12.2014 tarihine kadar 
olan dönemde lojmanlardan yararlanan Holding personelinin ücretlerinden 
Defterdarlık adına kesilen kira bedellerinden doğan ve mahsup edilmek amacıyla 
Bilançonun “Diğer çeşitli Borçlar Hesabı”nda bekletilen 40.227 TL tutarındaki borçtan 
mahsup edilmesi gerekmektedir.  

Holding’ce ilk ÖYK kararı çerçevesine Maliye Hazinesi adına tapu tescil 
işleminin yapıldığı 30.12.2013 tarihinden ikinci ÖYK kararının ihdas edildiği 
30.09.2104 tarihine kadar olan dönemde gerek Holding tarafından Defterdarlık 
hesaplarına yatırılan kira bedelleri (73.882 TL) gerekse Holding dışındaki çalışanları 
tarafından doğrudan Defterdarlık hesaplarına yatırılan kira bedellerinin, Holding’e 
iade edilmesi hususunda Defterdarlığa 22.10.204 tarih ve 4022 sayılı, 07.11.2014 tarih 
ve 4248 sayılı ve 10.12.2014 tarih ve 4631 sayılı ve son olarak da 08.04.2015 tarih ve 
1019 sayılı yazılar ile Holding’in Banka hesaplarına yatırılması konusunda defalarca 
yazı yazılmış olmasına rağmen denetim tarihi itibariyle (Haziran 2015) herhangi bir 
cevap alınamadığı görülmüştür. 

Bu itibarla geçmiş yıllar denetim raporlarında; ÖYK’nın 09.12.2013 tarih ve 
2013/185 sayılı kararı ile; Ankara İli Emek Mahallesinde kayıtlı taşınmaz ve 
üzerindeki tüm varlıkların, 4046 sayılı Kanunun 2 (i) maddesine istinaden “eğitim ve 
kültür hizmetlerinde kullanılmak “kaydıyla biladebel Maliye Hazinesine 
devredilmesine karar verilmesi ve Danıştay 13.Dairesinin 2014/767 esas sayısı ile 
açılan davada, 30.06.2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine, 
dava henüz sonuçlanmadan, ÖYK’nın 30.09.2104 tarih ve 2014/99 sayılı kararı ile; 
ÖYK’nın 09.12.2013 tarih ve 2013/185 sayılı kararının iptal edilerek, Ankara İli Emek 
Mahallesinde kayıtlı taşınmaz ile üzerindeki tüm varlıkların, “eğitim ve kültür 
hizmetlerinde kullanılmak“ kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmek 
üzere bilabedel Maliye Hazinesine devredilmesine ve gerekli işlemlerin tesis edilmesi 
konusunda Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmesi nedeniyle, söz 
konusu taşınmazlar üzerinde bulunan lojmanların 01.01.2014-30.09.2014 tarihleri 
arasındaki kira bedellerinin Holding’e gelir kaydedilmesi ile defterdarlık ile Holding 
arasındaki hesap mutabakatsızlığın giderilerek alacak ve borçların tasfiyesi 
gerektiğinden, lojmanlardan yararlanan Kuruluş dışı personel tarafından Defterdarlık 
hesaplarına yatırılan kira bedellerinin tespiti ve tahsil edilmesini teminen Defterdarlık 
nezdinde başlatılan girişimlerin bir an önce sonuçlandırılması önerilmiş, ancak geçmiş 
yıllarda bir gelişme sağlanamamıştır. 

Denetim tarihi itibariyle (Temmuz 2017) Danıştay 13.Dairesinin 2014/767 esas 
sayısı ile açılan davada, 30.06.2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı 
verilmesi üzerine, dava henüz sonuçlanmadan, ÖYK’nın 30.09.2104 tarih ve 2014/99 
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Ancak gerek ilk ÖYK kararının alındığı 01.01.2014 tarihinden, Danıştay’ın 
yürütmeyi durdurma kararının alındığı 30.06.2014 tarihine kadar olan dönemde, 
gerekse ikinci ÖYK kararının alındığı 30.09.2014tarihine kadar olan dönemde, 
lojmanlardan yararlanan Holding dışı personelin bir kısmının kira bedellerini 
Defterdarlığa yatırması, Defterdarlık ve Holding arasındaki borç ve alacak 
hesaplarında mutabakat sağlanamamasına neden olmuştur. 

Söz konusu alacağın, ikinci ÖYK kararının alındığı 30.09.2014 tarihinde 
mülkiyetin tekrar Maliye Hazinesine devredilmesi üzerine 30.12.2014 tarihine kadar 
olan dönemde lojmanlardan yararlanan Holding personelinin ücretlerinden 
Defterdarlık adına kesilen kira bedellerinden doğan ve mahsup edilmek amacıyla 
Bilançonun “Diğer çeşitli Borçlar Hesabı”nda bekletilen 40.227 TL tutarındaki borçtan 
mahsup edilmesi gerekmektedir.  
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hesaplarına yatırılan kira bedellerinin tespiti ve tahsil edilmesini teminen Defterdarlık 
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verilmesi üzerine, dava henüz sonuçlanmadan, ÖYK’nın 30.09.2104 tarih ve 2014/99 

 

 

sayılı kararı ile; ÖYK’nın 09.12.2013 tarih ve 2013/185 sayılı kararının iptal edilerek, 
Ankara İli Emek Mahallesinde kayıtlı taşınmaz ile üzerindeki tüm varlıkların, tekrar 
Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine, karar verilmesi üzerine, Genel Müdürlüğün 
28.03.21017 tarih ve 99-5 sayılı onayı ile mülkiyetin Holdinge iade edilmediğinden 
hareketle bu hesapta yer alan 73.882 TL tutarındaki alacak ile 17.406 TL lojmanlardan 
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Dc) Şüpheli diğer alacaklar: 

Holding’in ödeme süresi geçmiş ve dava ya da icra safhasına aktarılmış şüpheli 
diğer alacaklarının dönem içindeki hareketi ve devralınan şirketler itibarıyla 2016 sonu 
itibariyle ayrıntılı durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 43: Şüpheli diğer alacaklar 

Şüpheli diğer 
alacaklar 

2015        
yıl        

sonu 

2016           
yılı 

girişleri 

2016 yılı 
tahsil 
edilen 

2016 yılı 
terkin 
edilen 

2016 yılı 
kaybedilen 

davalar 

2016   
yılı 

çıkışları 

2016          
yıL           

sonu 

TL TL TL TL TL TL TL 
SEKA  6.692.279 2.691 41.718     2.563 6.650.689 
TÜGSAŞ   16.890           16.890 
Sümer Holding  1.118.070 3.855.670 55.653     8.375 4.909.712 
TÜMOSAN 97.236   1.492       95.744 
TDÇİ 274.508         14.577 259.931 
Turban  773.372           773.372 
Sümer Halı AŞ 47.232   2.763       44.469 
TZDK AŞ  8.314           8.314 
tta Gayrimenkul AŞ   10.580.185 1544       10.578.641 

Genel Toplam 9.027.901 14.438.546 103.170   25.515 23.337.762 

Holding’in, 2015 yılından devreden 9.027.901 TL tutarındaki şüpheli diğer 
alacaklar hesabına, yıl içinde 31.08.2016 tarih ve 607 sayılı Özelleştirme İdaresi 
Başkanlık oluru ile tta Gayrimenkul AŞ’nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden 
devam eden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding ile birleştirilerek 
tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi nedeniyle şirketin aynı tarihli 
bilançosunda yer alan 10.580.185 TL tutarındaki şüpheli diğer alacağın devralınması 
ile 249.813 TL’si Genel Müdürlük merkezine ait alacaklar için 3.598.433 TL’si de 
yine tta Gayrimenkul AŞ’ye ait alacaklar için olmak üzere toplam 3.848.246 TL 
tutarındaki şüpheli alacağın ilavesi ile 10.115 TL tutarındaki düzeltme kayıtlı giriş, 
103.169 TL tutarındaki tahsilat ve 14.577 TL tutarındaki alacağın acizlik vesikası 
alınması nedeniyle kayıtlardan çıkarılması 10.939 TL düzeltme kaydı nedeniyle çıkış 
olmak üzere toplam 128.685 TL tutarında çıkış oluş ve 2017 yılına 23.337.762 TL 
tutarında şüpheli diğer alacak devretmiştir.  
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Yılsonu bakiyesi 23.337.762 TL olan şüpheli diğer alacakların; 
5.466.639 TL’si devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin ALTAB, Rodop, Global 

AŞ’den ihraç kaydıyla alınan tütünlerin iç piyasada satılması 
nedeniyle ödenen KDV cezasından alacağına, 

3.661.982 " devralınan SEKA'nın tedarikçisi TRADERA ve İMİ 
SELÜLOZ firmalarının teslimatlarını sözleşmelere aykırı 
biçimde zamanında gerçekleştirmeyerek SEKA’yı zarara 
uğrattıkları gerekçesi ile tedarikçi firmalar ve yönetim kurulu 
üyeleri aleyhine 16.07.2007 tarihinde açılan davalardan 
kaynaklanan alacaklara,  

2.748.167 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Kartal Belediyesine ihtirazi 
kayıt ile ödenmesinden doğan alacağa, 

2.088.063 " devralınan SEKA tarafından yapılan kağıt ithalatına ilişkin 
sözleşmelerden dolayı değişik sıfatlarla borçlu durumuna düşen 
firmalar aleyhine 1993 yılında 89 bin TL üzerinden açılan 
munzam zarar davasına ait olup, 1.857.876 TL’si SGS ile 
UNIT firmalarından, 230.187 TL’si de müteselsilen sorumlu 
olarak SGS ile UNIT firmaları ile AKBANK’tan olan alacağa 

954.807 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Pasof ve Öncüpınar 
Vergisiz Satış Mağazaları için çeşitli vergi dairesi ve mal 
müdürlüklerine ödenen vergi ve ceza tutarlarına, 

850.266 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığın aleyhine Adana I. İdare Mahkemesinde açılan 
dava 

668.658 " TASİŞ tarafından ihale edilen ve devralınan TURBAN 
bünyesindeki ETAĞ AŞ'ce taahhüt edilen Diyarbakır ve Habur 
bölgesindeki inşaat ve tesisat işlerinin, ihalesini alan taşeron 
firma Abdulhamit Özalp tarafından eksik ve hatalı yapılması 
sonucu TASİŞ'e ödenen ve taşeron firmaya rücu edilen 
alacaklara, 

573.000 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Batman Başmüdürlüğünde 
ambar açığı nedeniyle sorumlularından tahsil edilmek üzere 
dava edilen alacak tutarına 

544.017 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Yaprak Tütün 
İşletmelerince Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen sosyal 
yardım tutarları olup, itiraz edilen ve 7 ayrı davada takip edilen 
alacak tutarına 

487.500 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Sigara Pazarlama ve 
Dağıtım AŞ’ye ait 5.000 Kg. 85mm.TEKEL 2001 Sigarasının 
Konya Başmüdürlüğü’ne İdare aracı sevki sırasında yolda gasp 
suretiyle çalınmasından kaynaklanan alacak tutarına, 

452.581 " Sümer Holding merkezinin 33 adet dava dosyasında takip 
edilen alacaklarına, 

388.865 " devralınan SEKA’nın 36 ayrı davada takip edilen diğer 
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alacaklarına 

323.618 
" Dalaman Vergisiz Satış Mağazasırı için vergi dairesi ve mal 

müdürlüğüne ödenen  ve 6 ayrı davada takip edilen vergi ve 
ceza tutarlarına, 

283.122 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin kaçak sigara ve içki ile 
ambar noksanı vb nedenler ile müfettiş raporları gereği zimmet 
kaydedilen personelden alacaklara, 

279.933 " devralınan SEKA’nın ortakları aynı kişiler olan Öztuna 
Organizasyon, Öztuna Adi Ortaklığı ve Erol Turna ve İlhan 
Özkara’dan 12 ayrı davada takip edilen alacağa, 

269.390 " Tümosan İşletmesi stoklarının Alçelik firmasına Varlık Satışı 
Sözleşmesi gereği satışında, faturanın geç düzenlenmesi 
nedeniyle vergi dairesine ödenen KDV gecikme cezasının, 
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2014/478 Esas sayılı 
dosyası dava açılan müteselsilen sorumlu tutulan dönemin 
genel müdürü ve yardımcısından olan alacağa, 

250.833 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin sözleşmeli avukat K. 
Ağan’dan  alacağına, 

241.914 " devralınan SEKA Çaycuma İşletmesinin Lider Turizm’den 5 
ayrı davada takip edilen alacağa, 

231.221 " Kapıkule Vergisiz Satış Mağazası için vergi dairesi ve mal 
müdürlüğüne ödenen ve 3 ayrı davada takip edilen vergi ve 
ceza tutarlarına, 

219.989 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin 1993 yılında Cilve Gözü 
Vergisiz Satış Mağazası Amiri Muzaffer ERGİN’in zimmeti 
olup, bu güne kadar tahsili sağlanamamış alacağa, 

213.836 " devralınan T. Demir Çelik İşletmelerinin Çakıroğlu Madencilik  
şirketinden3 ayrı davada takip edilen alacağa, 

205.344 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin çeşitli işletme birimlerinde 
çalışan 121 personeline fazla yapılan kıdem ve ihber tazminatı, 
ilve tediye vb ödemeler olup, ahsil edilmek üzere dava edilen 
alacak tutarına 

189.998 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Malatya Sigara 
Fabrikasında noksan çıkan sigara bedeli olup, müfettiş 
raporuna göre sorumlularından tahsil edilmek üzere dava 
edilmiş alacak tutarına, 

175.875 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Pazarlama ve Dağıtım AŞ 
ihracat ambarlarında meydana gelen ambar noksanlığı olup, 
müfettiş raporuna göre sorumlularından tahsil edilmek üzere 
dava edilmiş alacak tutarına, 

142.627 " devralınan SEKA Taşucu İşletmesinde yapılan satın almalarda 
usulsüzlük yapılması nedeniyle Mersin Serbest Bölge 
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çalışanlarından olan alacağa, 

122.902 

" devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Tekirdağ Başmüdürlüğü 
ambarında meydana gelen sigara noksanlığı bedeli olup, 
sorumlularından tahsil edilmek üzere dava edilmiş alacak 
tutarına, 

116.910 
" devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Iğdır Başmüdürlüğü’nde 

meydana gelen ambar noksanlığı bedeli olup, sorumlularından 
tahsil edilmek üzere dava edilmiş alacak tutarına, 

114.718 
" devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Tokat, Bitlis ve İzmir SGK 

Şube Müdürlüklerine itirazi kayıt ile ödenen idari para 
cezalarına, 

110.933 

" devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Diyarbakır İçki 
Fabrikasından Rize Başmüdürlüğü’ne müteahhit aracı ile 
gönderilen 70.cl. Yeni Rakı Bedeli olup, Rakının yolda 
çalınmasından dolayı Müteahhitten olan davalı alacak tutarına, 

97.322  " kapatılan İzmir Basma Sanayi İşletmesinde 1998 - 2001 yılları 
arasında düzenlenen ücretli izin bordrolarında yaptıkları sahte 
düzenlemelerle zimmetlerine 101 bin TL’yi geçiren Veznedar 
ile Tahakkuk Şef Yardımcısının kefalet sandığındaki birikmiş 
teminatından mahsup edilemeyen tutarın tahsili amacıyla 
29.05.2002 tarihinde açılan davadan alacağa, 

91.524 " Holding’in sözleşmeli avukatı olan Nedim Kayahan’dan 
alacağa, 

90.727 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin 21.12.2004 tarihinde 
Denizli Başmüdürlüğüne sigara taşıyan aracın kaza yapması 
sebebiyle meydana gelen hasar bedeli olup, sorumlularından 
dava yoluyla tahsiline çalışılan alacak tutarına, 

81.075 " devralınan Turban AŞ’nin Maliye Bakanlığı’na devredilen 
Antalya Kaleiçi tesislerinin su aboneliğinin kapatılmaması 
sonucunda, Holding adına tahakkuk ettirilen su tüketim 
bedelinin Antalya Defterdarlığı’ndan tahsili için 12.04.2012 
tarihinde açılan davadan alacağa, 

81.027 " Tümosan davalarının takip eden sözleşmeli avukat Selahattin 
Saatçi’nin Holding adına yapılan tahsilattan ödemediği 
kısımlara, 

47.644 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Şahin Tekstil firmasına 
tütün tozu satışından olan davalı alacağa, 

46.095 " devralınan T. Demir Çelik İşletmelerinin 4 ayrı davada takip 
edilen diğer alacaklarına 

44.468 " devralınan Sümerhalı’nın kapatılan işletmesi Isparta Halı 
Fabrikası’nın taraf olduğu 10 ayrı dosya ile yasal takibi yapılan 
alacaklara, 

38.286 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ personelinin SGK, vergi 
indirimi ve kaza tazmini vb nedenlerden doğan borçlarına, 
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81.027 " Tümosan davalarının takip eden sözleşmeli avukat Selahattin 
Saatçi’nin Holding adına yapılan tahsilattan ödemediği 
kısımlara, 

47.644 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Şahin Tekstil firmasına 
tütün tozu satışından olan davalı alacağa, 

46.095 " devralınan T. Demir Çelik İşletmelerinin 4 ayrı davada takip 
edilen diğer alacaklarına 

44.468 " devralınan Sümerhalı’nın kapatılan işletmesi Isparta Halı 
Fabrikası’nın taraf olduğu 10 ayrı dosya ile yasal takibi yapılan 
alacaklara, 

38.286 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ personelinin SGK, vergi 
indirimi ve kaza tazmini vb nedenlerden doğan borçlarına, 

 

 

38.193 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Abdurrahman GÜLEÇ’ten 
hizmet ücreti ödemesinden kaynaklanan davalı alacağa 

35.443 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin 20 personelinden lojman 
bedelinden doğan alacağına, 

29.244 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Nakliye Müteahhidi 
Özdenler Nakliyat Firmasından olan davalı alacağa, 

27.190 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Reis Akaryakıt Şirketinden 
olan davalı alacağa, 

25.758 " devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin toptan satıcı Sakarya 
Gıda’dan alacak tutarına, 

125.563  devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin 27 ayrı davada takip edilen 
diğer alacaklarına 

23.639 " devralınan Turban Turizm’in 3 ayrı davada takip edilen diğer 
alacaklarına 

16.890 " Tügsaş’ın 5 ayrı davada takip edilen diğer alacaklarına 

8.718 " Tümosan’ın 3 ayrı davada takip edilen diğer alacaklarına, 

11.248 " Genel Müdürlük merkezinin muhtelif kişi ve kuruluşlardan 
diğer şüpheli alacaklarına 

23.337.762 TL aittir.  

Holding’in şüpheli diğer alacaklarının tamamı, dava veya icra safhasına 
aktarılmış diğer alacakları kapsamaktadır.  

Yıl içinde şüpheli diğer alacaklara girişi yapılan kaydın en önemli bölümünü 
oluşturan 5.466.639 TL tutarındaki tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan ALTAB, 
Rodop, Global AŞ’den ihraç kaydıyla alınan tütünlerin iç piyasada satılması nedeniyle 
ödenen KDV cezasından alacağına ait olduğu görülmekte olup, söz konusu alacak ile 
ilgili gelişmeler aşağıda verilmiştir.  

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen 18.06.2003 tarihli 
1090/132-5 sayılı İnceleme Raporunda belirtilen; 2001 yılında İzmir Yaprak Tütün 
İşletme Müdürlüğü’nce Altab Tütün Ticaret ve San. AŞ.’ye satışı yapılan işlenmemiş 
yaprak tütünlerin bedelinin ilgili firmadan KDV tutarı olan 1.152.528,81 TL nin 
noksan tahsil edilmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğümüze 
intikal ettirilmemesi neticesinde söz konusu verginin beyan dışı kalarak ilgili Vergi 
Dairesine ödenmemesi ve sonucunda 2.201.330 TL. Vergi Ziyaı Cezası ile 
1.936.248,38 TL. Gecikme Faizi tahakkuk ettirilmesi üzerine Kuruluş Teftiş Kurulu 
04.06.2004 tarihli ve 23-21 sayılı İnceleme Raporu’yla Kuruluş zararının, öncelikle 
sözleşme uyarınca sorumlu mevkiinde olan davalı Şirketten talep edilmiş, davalı Şirket 
borcun aslı ve fer’ilerini ödeyeceğini belirtmesine rağmen ödeme yapmadığından, 
KDV alacağının aslı için İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/1378 esasına 
kayden, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı tutularak “alacak davası” 
açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda, davanın kabulüne karar verildiği, kararın 
Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmesi üzerine hüküm gereği idare alacağı 
tahsil edilmiştir. 
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Ancak bu alacaktan kaynaklanan ve ilgili Vergi Dairesine ödenen gecikme faizi 
ve zammının tazmini için süresi içinde dava açılmamıştır. 

Konunun Yüksek Denetleme Kurulu raporunda gündeme getirilmesi üzerine, bu 
alacaktan kaynaklanan ve ilgili Vergi Dairesine ödenen gecikme faizi ve zammının 
tazmini için, Müfettiş Raporunda sorumlu tutulan Kuruluş personeli ile Şirket aleyhine 
Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/480 esasına kayden “alacak davası” 
açılmıştır.  

Yapılan yargılama sonucunda Mahkemenin 06.09.2012 tarih, 2010/480E.,  
2012/799 K. sayılı kararıyla davanın davalı Şirket yönünden kabulüne, davalı personel 
yönünden ise zamanaşımından reddine karar verilmiştir. Anılan karar, Kuruluş 
tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 27.01.2014 tarih, 
2013/4032 E., 2014/1947 K. sayılı kararıyla temyiz talebinin Altab açısından kabulü, 
Kurum personeli açısından reddi ile Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar 
verilmiştir. Bozma üzerine yapılan yeniden yargılama neticesinde;  İstanbul Anadolu 
5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 06/05/2015 tarih, 2014/205E., 2015/396K. sayılı 
kararıyla; Kuruluş personeli ve bu dosya ile birleştirilen dava açısından; 06.09.2012 
tarih, 2010/480E.,  2012/799 K. sayılı hükmü bozma kapsamı dışında kaldığı karar 
verilmesine yer olmadığına, Altab Tütün Ticaret ve San. AŞ. aleyhine açılan davanın 
tam olarak kabulüne karar verilmiştir. Karar bu haliyle temyiz edilmeksizin 
kesinleşmiştir. Kararda belirtilen alacak miktarı için İstanbul Anadolu 16. İcra 
Müdürlüğü’nün 2013/12219 E. sayılı takibi başlatılmıştır.  

Diğer yandan Yüksek Denetleme Kurulu tarafından Konunun gündeme 
getirilmesi üzerine Kuruluş Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen 30.03.2010 tarihli ve 
23-11 sayılı İnceleme Raporu ile, İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/1378 
E. sayılı davada ihtiyati tedbir kararı verilmiş olmasına rağmen, davanın zamanında 
ıslah edilmemesi nedeniyle sorumlulukları tespit edilen, o tarihteki I. Hukuk Müşaviri 
ile davayı takip etmekte olan avukat aleyhine Kartal 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2010/642 esasına kayden 2.382.809,39 TL’nin tahsili talebiyle dava açılmış, 
03.04.2013 tarih, 2013/128 K. sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş olup, 
karar temyiz edilmiştir. Yargıtay incelemesinde karar İstanbul Anadolu 5. Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nin 2010/480 E., 2012/799 K. sayılı kararının kesinleşmesinin 
beklenmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş olup, yapılan yeniden yargılama 
neticesinde İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27.10.2016 tarihli, 
2015/131 E., 2016/169K. sayılı kararıyla; dava konusu Kurum Zararının İstanbul 
Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 06/05/2015 tarih, 2014/205 E., 2015/396 
K.(eski esası 2010/480 E.) sayılı kararıyla davacıya ödenmesine karar verildiğinden 
işbu davanın davalıları açısından Kurum Zararının doğmadığı, davalılara kusur 
atfedilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar Kuruluşça 
temyiz edilmiş olup, dosya Yargıtay temyiz incelemesindedir.  

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları tarafından, ALTAB Tütün Ticaret San. 
AŞ.’ye yapılan tütün satışıyla ilgili inceleme sonucu düzenlenen 18.06.2003 tarihli 
1090/132-5 sayılı “Vergi İncelemesi Raporu”nda belirtilen matrah farkı dolayısıyla 
Kuruluş Müfettişi tarafından düzenlenen 18.09.2003 tarihli 60-53 sayılı ve 04.06.2004 
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tarihli ve 23-21 sayılı İnceleme Raporu’yla belirlenen ve Uzlaşma sonucu ilgili Vergi 
Dairelerine ödenen vergi aslı ve gecikme zammı 746.227,62 TL’nin tahsili istemiyle; 
ALTAB Tütün Ticaret San. AŞ aleyhine İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
2004/909 ( bozmadan sonra 2010/668E.  ticaret mahkemelerinin ayrılmasından sonra 
2011/192E.) kayden “alacak davası” açılmış, bu davaya ek olarak 2.632.000 TL’nin 
tahsili talebiyle İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/180 esasına kayden 
açılan davada, davanın, aynı Mahkemenin 2010/668 E. sayılı dosyasıyla 
birleştirilmesine 01.12.2010 tarihinde karar verilmiş, Mahkeme dosyası daha sonra 
İstanbul 34. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/192 E dosyası üzerinden devam etmiş 
ve yapılan yargılama sonucunda 25.02.2013 tarih, 2011/192E., 2013/41 K.  sayılı 
kararıyla  Kuruluş lehine asıl davada 746.227,61 TL’nin birleşen davada 2.632,00 
TL’nin  kabulüne karar verilmiştir. Karar bu haliyle temyiz edilmeksizin 
kesinleşmiştir.  

Anılan İstanbul 34. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/192 E. dosyası ile 
İstanbul 27. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/224 E. dosyalarında verilen kabule 
ilişkin kararlar, Kartal 1. İcra Müdürlüğünün 2010/4125 ve Kartal 1. İcra 
Müdürlüğünün 2010/11436 esasına kayden ilamlı icraya konu edilmiş, borçlunun 
menkul ve gayrimenkul malları üzerine haciz işlemi uygulanmıştır. 

Yine anılan Maliye bakanlığı ve Kuruluş Teftiş Kurulu raporlarına istinaden 
GLOBAL Tütün Tic. ve San. Ltd. Şti aleyhine İstanbul 23. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin (kapanan İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/163 E.) 
2011/309 E. kayden “alacak davası” açılmış, 15.04.2013 tarih ve 2013/38 K. sayılı 
kararı ile davanın kısmen (174.925,24 TL) kabulüne karar verilmiştir. Anılan karar 
temyiz edilmiş olup, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 05.11.2013 tarih ve 2013/13367 
E. 2013/17290 K. sayılı ilamı ile mahkeme kararının Kuruluşumuz lehine 
bozulmasına karar verilmiştir. Bozmadan sonra İstanbul 16. Asliye Ticaret 
Mahkemesinde görülen davada, mahkemenin  12/11/2015 tarih, 2014/539 E., 
2015/872 K. sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiştir. Dosya Yargıtayda  
temyiz incelemesindedir.  

Üçüncü şahıs olan Panimpeks Ltd. Şirketi tarafından mahcuz mallar üzerinde 
istihkak iddiasında bulunulmuş, Kartal 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2011/533 
esasına kayden istihkak iddiasının reddi talebiyle dava açılmış olup, 01.11.2012 
tarihinde davanın reddine ilişkin verilen karar temyiz edilmiştir. Redde ilişkin karar 
Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 28.10.2013 tarih ve 2013/17793 E. 2013/15340 K. 
sayılı ilamı ile Şirketimiz lehine bozulmuş, davalı tarafça tashihi karar yoluna gidilmiş 
olup, istem red olmuştur. Bozma ilamı üzerine İstanbul Anadolu 1.İcra Hukuk 
Mahkemesinin 2015/531E. ve 2015/856 K. sayılı ilamı ile Panimpeks Ltd. Şirketinin 
hacizli malları üzerindeki istihkak iddiaları reddedilmiştir. Karar bu haliyle temyiz 
edilmeksizin kesinleşmiştir. İcrai işlemlere devam edilmektedir.  

Bu davalara konu Kuruluş zararının, Raporda belirtilen ve sorumlu tutulan 
Kuruluş personelinden tazmini için de, tahsilatta tekerrür olmamak kaydıyla 
3.378.227,61 TL.’nin tahsili talebiyle Üsküdar 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2010/69 esas ve İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin (kapanan 
Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi) 2010/104 esasına kayden kayden açılan alacak 
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davalarının da; zamanaşımından mahkemelerin sırasıyla 12.07.2012 tarih, 2012/323 
K. sayılı ve 17.05.2012 tarih ve 2012/217 K. sayılı kararıyla davaların reddine karar 
verilmiştir. Mahkeme kararları ile ilgili temyiz ve karar düzeltme talepleri de 
reddolunarak Kurum aleyhine kesinleştiği görülmüştür. 

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 5.466.739 TL tutarındaki 2001 yılında 
ihraç kaydıyla yapılan tütün satışlarından alınmayan KDV ile ilgili olarak Vergi 
Dairesi tarafından tahakkuk ettirilen vergi ziyaı ve gecikme cezası nedeniyle ALTAB 
Tütün Ticaret San. AŞ, GLOBAL Tütün Tic. ve San. Ltd. Şti Üçüncü şahıs olan 
Panimpeks Ltd. Şirketinden olan ve 2003 yılı rakamları ile 5.466.739 TL tutarındaki 
alacaklar ile ilgili olarak kesinleşen Mahkeme kararları çerçevesinde başlatılan icrai 
takibatın dikkatle takip edilerek bir an önce tahsil edilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması önerilir.  

tta Gayrimenkul AŞ ile ilgili 2.748.167 TL’nin; Kartal Belediye Başkanlığı 
tarafından tta Gayrimenkul AŞ mülkiyetinde iken Holding'e devredilen İstanbul İli 
Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahalllesi Hayratkuyu Mevki 2796 ada 363 parselde bulunan 
taşınmazın, 2016 yılına ait emlak vergisine ilişkin 23.02.2016 tarihli cezalı tarhiyatın 
adı geçen gayrimenkulun emlak vergisi muafiyetinin bulunması nedeniyle, Belediye 
tarafından gönderilmiş olan emlak vergilerine ilişkin ödeme emirlerinin, Holding 
tarafından, ceza ve faize mahal vermemek üzere, ihtirazi kayıtla ödenmesi ile ödeme 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte Holding'e iadesi talebiyle İstanbul 
6.Vergi Mahkemesi'nin 2016/2990 Esas sayılı dosyası ile dava açılmasından ileri 
geldiği görülmektedir. 

2017 yılı denetim raporu çalışmaları sırasında yapılan incelemelerde ( Temmuz 
2017); Kartal Belediyesi aleyhine; İstanbul 3.Vergi Mahkemesinin 2016/1921 E. sayılı 
dosyası ile açılan 11.04.2016 tarih ve 290554/4-328 sayılı ödeme emrinin iptali 
davasında, 3. Vergi Mahkemesi’nin 05.01.2017 tarih ve 2017/15 K. sayılı kararı ile 
davanın kabulü ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verildiği, keza, İstanbul 
3. Vergi Mahkemesi’nin 2016/2513 E. sayılı dosyası ile açılan 27.04.2016 tarih ve 
290554/4-330 sayılı ödeme emrinin iptali davasında, İstanbul 3. Vergi Mahkemesi’nin 
05.01.2017 tarih, 2017/14 K. sayılı kararı ile davanın kabulüne, dava konusu işlem ile 
ödeme emrinin iptaline karar verilmiş olduğundan, “ihtirazı kayıtla” ödemesi yapılan 
2016 yılına ait 5.496.334,80 TL tutarındaki emlak vergisinin iade edilmesi talep 
edilmiştir. 

Belediyenin 14.04.2017 tarih, 6311 sayılı yazısı ekinde gönderilen mükellef 
kartında, bahse konu taşınmaza 2017 yılı için tahakkuk ettirilen 5.305.842,00 TL 
emlak vergisinin ödenmesi talep edilmiştir.  

Bilahare, Belediyece Holding adına 2017 yılına ait tahakkuk ettirilen emlak 
vergisinin iptal edilmesi ve 2016 yıl için ödenen verginin iade edilmesi talep edilmiş, 
Belediyeden alınan 10.05.2017 tarih, 12045 cevabi yazısında 2016 yılına ait emlak 
vergilerinin bu aşamada geri ödenmeyeceğinden bahisle “İstanbul 3. Vergi 
Mahkemesince sonuçlandırılan dava İdaremiz tarafından bir üst Mahkemeye 
taşınmıştır. Üst Mahkemenin vereceği karardan sonra talebiniz değerlendirmeye 
alınacaktır.” ifadelerine yer aldığı görülmüştür. 
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ihraç kaydıyla yapılan tütün satışlarından alınmayan KDV ile ilgili olarak Vergi 
Dairesi tarafından tahakkuk ettirilen vergi ziyaı ve gecikme cezası nedeniyle ALTAB 
Tütün Ticaret San. AŞ, GLOBAL Tütün Tic. ve San. Ltd. Şti Üçüncü şahıs olan 
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tta Gayrimenkul AŞ ile ilgili 2.748.167 TL’nin; Kartal Belediye Başkanlığı 
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davanın kabulü ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar verildiği, keza, İstanbul 
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Belediyenin 14.04.2017 tarih, 6311 sayılı yazısı ekinde gönderilen mükellef 
kartında, bahse konu taşınmaza 2017 yılı için tahakkuk ettirilen 5.305.842,00 TL 
emlak vergisinin ödenmesi talep edilmiştir.  

Bilahare, Belediyece Holding adına 2017 yılına ait tahakkuk ettirilen emlak 
vergisinin iptal edilmesi ve 2016 yıl için ödenen verginin iade edilmesi talep edilmiş, 
Belediyeden alınan 10.05.2017 tarih, 12045 cevabi yazısında 2016 yılına ait emlak 
vergilerinin bu aşamada geri ödenmeyeceğinden bahisle “İstanbul 3. Vergi 
Mahkemesince sonuçlandırılan dava İdaremiz tarafından bir üst Mahkemeye 
taşınmıştır. Üst Mahkemenin vereceği karardan sonra talebiniz değerlendirmeye 
alınacaktır.” ifadelerine yer aldığı görülmüştür. 

 

 

Diğer girişlerin ise daha önceki yıllarda açılan davaların kesinleşmesi üzerine 
hükmedilen fazlaya ilişkin tutarlar ile faizlerin kayıtlara alınması ile dava sonuçlarına 
göre ayrıca açılan rücu davalarına ait olduğu görülmektedir.  

Diğer şüpheli alacakların bazıları hakkında aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiştir.  
-Tradera Sa C/O IIIO Treuland Ag. Rıngztrasse Ich Olten ve İmi Selüloz ve 

Kağıt AŞ’den olan geçen yıldan devreden 645.999 TL tutarındaki alacak ile ilgili 
olarak; ilave olarak, Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan 2011/57 esas sayılı 
ile açılan davanın 2014/164 sayılı kararı ile 02.06.2014 tarihinde 821.960,77 ABD 
Doları ana para alacağı ile 469.660,51 ABD Doları işlemiş faizi yönünden kısmen 
kabul ile sonuçlandığı ve mahkeme kararı uyarınca 2.916.344 TL ana para ve 
hesaplanan faiz ile 99.639 TL yargılama masrafları olmak üzere toplam olarak 
3.015.983TL tutarındaki alacak kayıtlarına ve sonuç hesaplarına alınmış, bilançonun 
Pasif hesaplarında izlenen 128.000 ABD Doları tutarındaki teminat da tasfiye edilerek, 
Ankara 10. İcra Müdürlüğünün 2014/19731 sayılı takip dosyası ile icrai takibe 
başlandığı, Ankara 10. İcra Müdürlüğünün 2014/19731 sayılı takip dosyası ile icra 
takibine başlandığı ve hala icrai takibatın sürdüğü görülmektedir. 

-SGS Supervise-Unit İnternational aleyhine SEKA Dalaman İşletmesi için 
ABD'den ithal edilen kağıdın sözleşme niteliklerine uygun olmaması, gözetme firması 
adına düzenlenen sahte raporla paranın tahsil edilmesi sonucu oluşan alacak için 
Kocaeli 2.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan 2011/40 esas sayısı ile açılan davanın 
daha önceki yıllarda açılan 2002/257 sayılı dava ile birleştirildiği ve 23.12.2013 
tarihinde sonuçlanan 2013/332 sayılı mahkeme kararı ile kısmen Kuruluş lehine 
sonuçlandığı, dava sonucunda hükmedilen 89.324 TL tutarındaki ana para alacağına 
ilave olarak 293.444 TL alacak ve 1.410.459 TL faiz, 31.172 TL vekalet ücreti ve 
yargılama masrafı olmak üzere toplam 1.768.552 TL, ilgili alacak hesapları ile sonuç 
hesaplarına alınarak Ankara 10.icra Müdürlüğünün 2011/11300 sayılı dosyası ile 
birleşen dava ile ilgili olarak da 49.491 TL tutarındaki ana para alacağı ile 178.412 TL 
fazlaya ilişkin tutar ve 2.083TL yargılama gideri toplamı olan 230.187 TL’nin 
kayıtlara alınarak, Ankara 10.icra Müdürlüğünün 2014/11301 sayılı takip dosyası ile 
icra takibine başlanmış, ancak Mahkeme tarafından verilen kararın Yargıtay 19. 
Hukuk Dairesi 2014/14401 E. 2015/12312 K. sayılı kararı ile bozulması üzerine 
bozma kararı aleyhine Holding tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. 
Dava dosyası, Yargıtay 19, Hukuk Dairesi 2016/6105 Esas ile ön inceleme aşamasında 
olduğu öğrenilmiştir. 

Kapatılan İzmir Basma Sanayi İşletmesinde 1998-2001 yılları arasında 
düzenlenen ücretli izin bordrolarında yaptıkları sahte düzenlemelerle zimmetlerine 101 
bin TL’yi geçiren Veznedar ile Tahakkuk Şef Yardımcısının kefalet sandığındaki 
birikmiş teminatından mahsup edilemeyen tutarın tahsili amacıyla 29.05.2002 
tarihinde İzmir 10 Asliye Hukuk Mahkemesinde 2002/482 esas sayısı ile açılan 
davanın 2013/379 karar sayısı ile kısmi kabul kararına karşı taraflarca yapılan temyiz 
üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2014/506 Esas ve 2014/12949 Sayılı Kararı ile 
davacılar yararına bozulmasına karar verilmesi nedeniyle, İzmir 12. İcra Md. 
2013/9382 sayılı dosyası ile başlatılan icrai takibatın verilecek nihai karar üzerinden 
devam edilmesi beklenmektedir. 
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668.658 TL tutarındaki devralınan Turban Turizm AŞ’nin bünyesindeki TASİŞ 
tarafından ihale edilen ve ETAĞ AŞ'ce taahhüt edilen Diyarbakır ve Habur 
bölgesindeki inşaat ve tesisat işlerinin, ihalesini alan taşeron firma Abdulhamit Özalp 
tarafından eksik ve hatalı yapılması sonucu TASİŞ'e ödenen ve taşeron firmaya rücu 
edilen alacaklarla ilgili olarak Ankara 9. İcra Müdürlüğü’nün 2015/20200 Esas sayılı 
icra dosyasında mal varlığı sorgulaması yapıldığı, borçlu adına kayıtlı iki araç ile 
Şırnak İli Cizre İlçesinde bulunan bir taşınmaz üzerine haciz işlemi tatbik edildiği, 
ancak hacizli mallar üzerinde çok sayıda başkaca hacizlerin olduğu ve bu hacizlerin bir 
kısmının da Holdingin hacizlerinden önceki tarihlerde işleme konulmuş olması 
nedeniyle takibe devam edildiği tespit edilmiştir.  

- Ömer Bilgin ve arkadaşları aleyhine açılan davalar ile ilgili olarak;  
Turban Turizm AŞ. Genel Müdürlüğü’ne ilişkin olarak yolsuzluk iddialarının 

ortaya atılması üzerine TBMM 10/2 nolu Meclis Araştırma Komisyonu’nca söz 
konusu usulsüzlük ve yolsuzluklar araştırılmış, yapılan incelemeler sonucu 1996 
yılında bir rapor düzenlenmiştir. Bu rapor kapsamında 1994 ve 1995 yıllarında çeşitli 
mal ve hizmet alımları fiilen yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek, mevcut veya 
hayali firmalardan naylon veya mahiyeti itibariyle yanıltıcı faturalar kullanılmak 
suretiyle, bir kısım görevlilerin ödenmiş gibi gösterilen bu parayı zimmetlerine 
geçirdikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nca 
yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen 12.12.2000 tarih ve 43 sayılı rapor ile 
tespit edilen 17.297,78TL vergi (KDV) aslı, 25.945,44TL kaçakçılık cezası, 
135.444,86TL gecikme faizi tarh ve tahakkuk ettirilmiş ve toplam 178.688,08TL 
19.02.2001 tarihinde Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yatırıldığı, 

Bunu takiben Turban Turizm AŞ. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanlığı’nca düzenlenen 10.08.2001 tarih ve 2001/3 sayılı raporu doğrultusunda 
ödenen miktarın sorumluları işletme bazında tek tek belirlenmiş ve Genel Müdür 
Ömer BİLGİN ile çeşitli kademelerde görev almış çok sayıda kurum personeli 
hakkında kuruma verilen zararın tazmini amacıyla birçok hukuk davası açıldığı halen  
bir kısmının  derdest olduğu.  

Ayrıca Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun 13.12.1999 tarih ve 11 sayılı Vergi 
İnceleme Raporuna istinaden Genel Müdürlük, Abant, Kilyos, Marmaris, Yalova, 
Kaleiçi, Kuşadası ve Elmadağ Dağevi İşletmelerine ilişkin olarak, 1994 yılı 11 ve 12. 
aylarına ilişkin sahte ve mahiyeti itibariyle yanıltıcı faturalardan dolayı tarh ve 
tahakkuk ettirilen vergi aslı, kaçakçılık cezası ve gecikme faizi, Ankara Defterdarlığı 
ile yapılan uzlaşma sonucu indirilerek toplam 32.706,12 TL, 28.01.2000 tarihinde 
Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ödenmiştir. Bunun üzerine Turban Turizm AŞ. 
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen 31.10.2000 tarih ve 
2000/7 sayılı raporu doğrultusunda ödenen miktarın sorumluları belirlenmiş ve Genel 
Müdür Ömer BİLGİN ile çeşitli kademelerde görev almış çok sayıda kurum personeli 
hakkında, kuruma verilen zararın tazmini amacıyla açılan hukuk davalarının bir 
kısmının yine derdest olduğu,  

Bu soruşturmaların dışında da başkaca soruşturmalar sonucu açılmış ve derdest 
olan dava dosyaları bulunduğu ve bahse konu davaların takibinin Turban Turizm 
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AŞ.’nin özelleştirilmek suretiyle Holding ile birleştirilmesi nedeniyle 2003 yılından bu 
yana Holding’ce yürütüldüğü, 

Bu davalarda öncelikle Ömer BİLGİN’in aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi 
olması sebebiyle, Yargıtay’ca verilen bozma kararları gereğince mahkemelerce verilen 
görevsizlik kararları ile dava dosyaları Ömer Bilgin yönünden tefrik olunarak, görevli 
ticaret mahkemesine gönderilmiş, ancak Davalı vekilinin temyiz dilekçesinde yer alan 
savunma ve itirazlardan biri, müvekkilinin genel kurulca ibra edilip edilmediğinin açık 
olmadığı, eğer ibra edildiyse Ticaret Kanunu hükümlerine göre artık sorumluluk 
davası açma olanağının kalmadığı savunmasında bulunduğu,  

Temyiz incelemesi sonucu Yargıtay 11. H.D.’nin 2014/11917E., 2014/20323K. 
sayılı kararı ile “Anonim şirketlerde yöneticiler hakkında sorumluluk davası 
açılabilmesi Ticaret Kanunu 341. maddesi uyarınca genel kurulda bir karar alınması 
şartına bağlı olduğunu, ancak 233 sayılı KHK uyarınca kamu iktisadi teşebbüslerinin 
organları arasında genel kurulun bulunmadığı, bu nedenle artık genel kurul kararı 
aranmasının mümkün olmadığı; Kararnamenin 5. maddesi uyarınca teşebbüslerin 
yetkili organlarının Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük olarak gösterildiği, 
teşebbüslerin en yetkili organının Yönetim Kurulu olduğu; dolayısıyla eski Genel 
Müdür hakkında sorumluluk davası açılmasının da Yönetim Kurulu görev ve yetkisi 
içinde bulunduğu, işin niteliği itibariyle Yönetim Kurulunca dava açılmasına karar 
verilmesi gerektiğini belirterek, bu hususun dava şartı olması nedeniyle öncelikle 
araştırılması gerektiği, Mahkemece öncelikle Turban Turizm AŞ. zamanında alınmış 
bir Yönetim Kurulu Kararı bulunup bulunmadığının sorulması gerektiği, böyle bir 
karar bulunmaması halinde Sümer Holding AŞ’nin tabi olduğu hükümler çerçevesinde 
yetkili organlarınca karar alınması gerektiği” gerekçeleriyle mahkeme kararının 
bozulmasına karar verdiği, 

hususları dikkate alınarak; davalı Ömer BİLGİN hakkında Yönetim Kurulu 
Kararı alınarak bu eksikliğin tamamlamasının teminen; Holding Yönetim Kurulunun 
22.09.2016 tarih ve 9/40 sayılı kararı ile; Ömer Bilgin hakkında kurum zararı, vergi 
aslı, kaçakçılık ve gecikme faizi olmak üzere toplam 77.620 TL’nin ödeme tarihi olan 
2000 2001 yıllarından itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsili için 10 ayrı 
konuda sorumluluk davası açılması kabul edildiği, 

Söz konusu alacakların büyük bir bölümünün 2000’li yılların başlangıcında 
doğduğu ve hukuki takibatın da yine aynı yıllarda başlatılmasına rağmen aradan geçen 
yıllar içinde önemli bir gelişme sağlanamadığı,  

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; ticari şüpheli alacaklar hesabında da 
ayrıntılı olarak açıklandığı üzere Holdingin gerek kapatılan işletmelerinden, gerekse 
devralınan şirketlerin çeşitli iş ve işlemlerinde doğan ve tahsili şüpheli hale gelen tüm 
alacaklarının incelenmesinde; alacakların büyük bir bölümünün 1990 ve 2000’li yıllara 
ait olduğu dikkate alındığında, kimi alacakların ilgili olduğu yıllarda takibi ve tahsili 
mümkün iken, gerek ilgili olduğu yıllarda, gerekse özelleştirilerek tüzel kişiliğinin 
Holding ile birleştirilerek sona erdirilmesinden sonra takibi ile görevli sözleşmeli 
avukatlar tarafından dava sürecinin özenle ve yeterince takip edilmemesi sonucunda, 
aradan geçen süre içinde borçluların adres bilgilerine ulaşılmasının imkansız hale 
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geldiği, icrai takibata intikal eden alacaklarda da borçlunun malvarlığının kalmadığı, 
özellikle şirketlerin adres bilgilerine ulaşılamadığı, birleştirilmek suretiyle tüzel 
kişiliği sona erdirilen kuruluşların personelinin tamamının 4046 sayılı Kanun uyarınca 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanması nedeniyle, alacaklar ve davalar 
hakkında bilgi alınması ve dava sürecinde istenen belgelerin temininde yardımcı 
olabilecek personelin olmaması nedeniyle bazı davaların kaybedildiği,  

tespit edilmiştir. 
Diğer yandan şüpheli diğer alacakların incelenmesinde; geçmiş yıllarda bir 

kısım davaların avukatın duruşmaya katılmaması nedeniyle düştüğü, alacak davalarını 
takip eden bazı sözleşmeli avukatların davalılardan yaptığı tahsilatı Kuruluşa 
aktarmadığı, yapılan icrai takibatın aradan uzun bir süre geçmesine rağmen 
sonuçlandırılamadığı görülmektedir.  

Şüpheli ticari alacaklar ile ilgili olarak da buna benzer açıklamaların yer aldığı, 
alacakların büyük bir bölümünün Holding bünyesinde özelleştirilen birimler ile 
Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşların 1990 ve 2000‘li 
yılların başlarına ait alacaklardan oluştuğu görülmekte olup aradan geçen zamanın, 
alacağın tahsilini daha da güç hale getirdiği dikkate alınarak alacakların bir an önce 
tahsili için; Sümer Holding Hukuk Müşavirliği’nden alınacak görüş doğrultusunda 
kendilerinden beklenen verimin alınamadığı tespit edilen sözleşmeli avukatların, 
vekâlet sözleşmesi hükümleri uyarınca akitlerinin feshedilmesi konusu da 
değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması önerilir. 

Holding’in sözleşmeli avukat uygulaması ile dava ve icra takip dosyaları 
üzerindeki ayrıntılı incelemelere raporun “İdari Bünye” bölümünde yer verilmiştir. 

Dd)Şüpheli diğer alacaklar karşılığı: 
Şüpheli hale gelen ve yasal takibata geçilen alacaklar toplamı 23.337.762 

TL’nin tamamı için karşılığı göstermektedir. 
E-Stoklar: 
Yıl sonu itibariyle kayıtlarda yer alan stok kalemlerinin ayrıntısı, önceki dönem 

verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 44: Stoklar 

Stoklar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
İlk madde ve malzeme: 13.296 68.731 55.435 
Mamuller 3.260.169 17.673 (3.242.496) 
Ticari mallar 6.617   (6.617) 
Diğer stoklar 8.746 4.025.500 4.016.754 
Ödünç ve imalata verilen malzeme 26.113   (26.113) 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)       

Toplam 3.314.941 4.111.904 796.963 
-Verilen sipariş avansları   3.682 3.682 

        Genel toplam 3.314.941 4.115.586 800.645 
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Tüm üretim birimlerinin özelleştirilmesinden sonra herhangi bir üretimi 
kalmayan Holdingin, sadece devralınarak tüzel kişiliği sona erdirilen Sümer halı 
AŞ’den alınan halı, kilim ve el sanatlarından başka satışa konu ürünü 
bulunmamaktadır.  

Holdingde stoklar elde etme maliyeti ile değerlendirilmiştir. Stokların maliyeti 
tüm satın alma maliyetlerini içermekte olup, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre 
değerlenmektedir.  

2016 yılsonu itibariyle kayıtlarda yer alan 68.731 TL tutarındaki ilk madde ve 
malzeme stokları, Taşucu İşletmesine ait makine ve ekipmanların işletme ve bakımı 
için gerekli olan akaryakıt, yağ,  işletme malzemeleri ve yedek parçalarına aittir. 

Mamul stoklarının geçen yıla göre önemli düzeyde azalmasında; Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile; “ .. Sümer Holding 
AŞ ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen münfesih Sümer Halıcılık ve El 
Sanatları AŞ’den devralınan, halı ve kilim stoklarının 4046 sayılı Kanunun 2/i 
maddesine istinaden Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na bilabedel devredilmesine 
karar verilmesi üzerine, Holding’ce gerekli işlemler tamamlanarak 14.11.2016 
tarihinde yapılan protokol çerçevesinde 01.12.2016 tarihinde Gölbaşı Satış Mağazası 
depolarında bulunan toplam 2.266.645 TL defter değerinde olmak üzere 4.481 adet 
13.138,02 M2 halı, 178,62 M2 hurda halı, 178,62 M2 kilim ile el sanatları ve tekstil 
ürünü Başbakanlık Diyanet Başkanlığı’na teslim edilerek muhasebe kayıtlarından 
çıkışının yapılması etkili olmuştur.  

2015 yılına göre % 99,5 oranında olmak üzere önemli düzeyde azalan mamul 
stoklarının yılsonu bakiyesi 17.673 TL’ye düşmüş olup, söz konusu meblağ, Holdingin 
Bursa Büyük Şehir Belediyesi'ne devredilen Merinos İşletmesi'nin Emniyet teşkilatı 
için fason olarak yaptırdığı ve üretici firma ile doğan anlaşmazlık nedeniyle dava 
konusu olan ve Pazarlama ve Satınalma Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilen 607 
adet kazak ve 6.237,60 kg üretim artığı stoklarını göstermektedir. Söz konusu davanın 
hala  Yargıtay’ın inceleme safhasında olduğu bildirilmektedir. 

Diğer stoklar hesabında yer alan 4.025.500 TL’nin tamamı tta Gayrimenkul 
AŞ’den devralınan satış protokolü yapılmış ve bedeli avans olarak tahsil edilmiş, satış 
(ihracat) gerçekleştikçe stok hesaplarından düşülen. yaprak tütün stoklarını 
göstermektedir. 

-Verilen sipariş avansları : 
Bu hesapta ye alan 3.682 TL; DMO’ya malzeme alımı için ödenen avansı 

göstermektedir. 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Bu hesap işlem görmemiştir. 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Cari dönemde ortaya çıkan, ancak gelecek dönemlere ait olan giderler ile cari 

döneme ait olup da kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerden 
oluşan bu hesap grubunun yılsonu bakiyesi 472.183 TL olup, 472.076 TL’si gelecek 
aylara ait giderlere, 107 TL’si de gelir tahakkuklarına aittir. 
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472.076 TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerin; 
471.956 TL’si Holding merkezi ve Taşucu İşletmesi personelinin Ocak 2017 

ayına ait 15 günlük ücretlerini, 
120 " devralınan ta Gayrimenkul AŞ'nin peşin ödenen 1 adet Resmi 

Gazete abonelik bedelini,  
472.076  göstermektedir. 

H-Diğer dönen varlıklar: 
Bu hesapta kayıtlı 5.106.249 TL’nin; 5.009.039 TL’si devreden KDV’ye, 

97.187 TL’si de pesin ödenen vergi ve fonlara aittir. 
5.009.039 TL’si devreden KDV’nin 4.899.667 TL’si devralınan tta 

Gayrimenkul AŞ'nin, 109.372 TL’si de Genel Müdürlük merkezinin 2016 yılı 
devreden KDV tutarını, göstermektedir.  

97.187 TL’si de pesin ödenen vergi ve fonların da 57.342 TL’si Holding 
merkezinin, 39.845 TL’si de devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin bankalardaki 
mevduatına tahakkuk eden faizler üzerinden bankalarca stope edilen ve 2017 yılında 
ödenecek vergilerden mahsup edilecek tutarları göstermektedir. 

Bu hesap grubunda ayrıca 23 TL de iş avansı bakiyesi bulunmaktadır. 
II-Duran varlıklar: 
Önceki döneme göre % 31 oranında azalarak 51.532.083 TL’ye düşen duran 

varlıkların ayrıntısı, hesap grupları itibariyle aşağıda incelenmiştir. 
A-Ticari alacaklar: 
Geçen yıla göre önemli düzeyde artış göstererek yılsonu itibarıyla 1.140.556 TL 

olan ticari alacakların tamamı; elektrik, su ve diğer işler için ilgili kurum, kuruluş ve 
firmalara verilen depozito ve teminatlarla ilgili olup, söz konusu tutarın; 1.136.447 
TL’si devralınan tta Gayrimenkul AŞ’ye, 4.109 TL’si de Holding merkezine aittir. 

Devralınan tta Gayrimenkul AŞ’ye ait olan verilen depozito ve teminat tutarı 
olan 1.134.803 TL’nin; 13.602 TL`si gaz, su ve elektrik için verilen depozitolara, 
1.121.201 TL’si de mahkeme kararı gereği icra müdürlüklerine ödenen nakit teminat 
bedellerine, Holding merkezine ait olan 5.753 TL’nin de 4.045 TL’si Taşucu 
İşletmesinin Toroslar EDAŞ-Mersin şirketine elektrik aboneliği için verilen nakit 
teminata, 1.644 TL’si Malatya Vagon Fabrikasının Fırat Elektrik Dağıtım Şirketine 
verdiği nakit teminata, 64 TL’si de Holding’in elektrik ve su depozitolarına aittir. 

B-Diğer alacaklar: 
Bu hesap işlem görmemiştir. 
C-Mali duran varlıklar: 
Bu hesapta kayıtlı 13.192.568 TL’nin; 11.352.828 TL’si iştiraklerdeki 

sermayeye (348.396 TL tutarında ödenmemiş sermaye taahhüdü bulunmaktadır.) 
2.188.136 TL’si de bağlı ortaklıklardaki sermayeye ait olduğu görülmektedir.  
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31.12.2015 tarihi itibarıyla Holding’in birisi Sayıştay denetimine tabi olmak 
üzere 13 adet şirketteki iştirak hissesi bulunmakta iken Holding ile birleştirilerek tüzel 
kişiliği sona erdirilen tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan ikisi de yurt dışı iki iştirak 
ile bbirlikte iştirak sayısı 15’e yükselmiştir. 

-İştirakler  
Holdingin iştirak hisseleri, 01.01.2005 tarihinden önce edinildiğinden, 2004 

yılındaki ödenmiş sermaye tutarlarının ilgili şirketler tarafından enflasyon düzeltme 
işlemine tabi tutulması neticesinde ortaya çıkan öz sermaye endekslemesinin etkisi de 
dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır.  

Geçen yıldan devreden 10.449.236 TL tutarındaki iştirakler hesabına yıl ,içinde 
herhangi bir sermaye artışı olmamakla birlikte, tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 
2.743.332 TL tutarındaki sermaye ile birlikte yıl sonu itibariyle iştiraklerdeki sermaye 
tutarı 13.192.568 TL’ye yükselmiş olup, söz konusu tutarın 3.793.099 TL’si enflasyon 
düzeltmesi olumlu farklarına aittir. 

İştiraklerin esas ve ödenen sermayeleri, iştigal konuları kâr ve zarar 
durumlarıyla Kuruluşa isabet eden temettü tutarları hakkında ayrıntılı bilgi raporun 
“İşletme Çalışmaları” bölümünde verilmiştir. 

243-İştiraklere sermaye taahhütleri (-) 
Holdinge tta Gayrimenkul AŞ’den devralınana Azer-Tekel Sigara ve İçki 

Üretim ve Pazarlama Müşterek Müessesesi’ne olan 903.592 TL sermaye taahhüdünün 
349.396 TL tutarındaki kısmı ödenmemiştir.  

D-Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıkların geçen yıldan devreden, yıl içinde giren çıkan ve izleyen 

yıla devreden edinme değerleri ile birikmiş amortismanları ve net değerleri bilanço 
tipindeki sıralamaya göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 45: Maddi duran varlıklar 
  2015'den 2016 2017'ye 
Maddi duran varlıklar devir Giren Çıkan devir 
  TL  TL TL TL 
Arazi ve arsalar 20.888.564 3.625.527 216.653 24.297.438 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 7.553.346 793.212 19.056 8.327.502 
Binalar 61.718.562 9.881.817 51.818.484 19.781.895 
Tesis, makine ve cihazlar 5.280.389 7.424.322 4.328.024 8.376.687 
Taşıtlar  631.872 492.259 115.909 1.008.222 
Demirbaşlar 2.759.007 400.558 1.787.778 1.371.787 
Diğer maddi duran varlıklar  0 54.120 

 
54.120 

Toplam (brüt) 98.831.740 22.671.815 58.285.904 63.217.651 
Birikmiş amortismanlar ( - ) 34.877.715 14.221.983 22.639.509 26.460.189 

Toplam ( net ) 63.954.025     36.757.462 
Yapılmakta olan yatırımlar 340.250 538.715 489.365 389.600 
Yatırım avansları      
               Yatırım toplamı 340.250 538.715 489.365 389.600 
               Genel toplam 64.294.275 8.988.547 36.135.760 37.147.062 
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Kuruluşun yapılmakta olan yatırımlar hariç, geçen yıldan devreden 98.831.740 
TL edinme değerindeki maddi duran varlıklarına, yıl içinde 22.671.815 TL tutarında 
giriş, 58.285.904 TL tutarında çıkış olmuş ve 63.217.651 TL edinme değerindeki 
maddi duran varlıklardan, 26.460.189 TL tutarındaki birikmiş amortismanların 
mahsubu ve 389.6000 TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların ilavesi ile 2017 
yılına 37.147.062 TL net değerinde maddi duran varlık devretmiştir. 

Yapılmakta olan yatırımlara da; 2015 yılından devreden 340.250 TL tutarındaki 
yatırımlara yıl içinde 538.714 TL tutarında giriş ve 489.364 TL tutarında çıkış olmuş 
ve 2017 yılına 389.600 TL tutarında devam eden yatırım devretmiş olup, yatırımlar 
hakkında ayrıntılı açıklama, raporun “İşletme Çalışmaları” bölümünde verildiğinden 
burada tekrar edilmemiştir. 

-Maddi duran varlıklara girişler: 
18.851.755 TL'si 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm 
hak ve yükümlülükleri ile Holdingle birleştirilen ve birleşme 
kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen devralınan 
tta Gayrimenkul AŞ'nin maddi duran varlıklarının girişini, 

2.352.944 “ niteliklerini yitiren Balıkesir ve Konya taşınmazlarının arsalarda 
takibini teminen yapılan düzeltme kaydını, 

682.090 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı ve 13.04.2016 tarih, 110 
sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Doğanca 
Köyü, 107, 101, 108, 109, 110, 121, 122, 124, 129, 130, 131, 
132,133, 134, 135 ada no.lu taşınmazlardaki 289 adet,  
2.436.035,72 m² yüzölçümlü arsa hisselerini, 

194.147 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Budaklı Köyü taşınmazlardaki 55 adet,  
693.382,60 m² yüzölçümlü arsa hisselerini, 

40.873 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Acıpınar Köyü, 109 ada no.lu 
taşınmazlardaki 19 adet,  145.975,69 m² yüzölçümlü arsa 
hisselerini, 

39.409 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Tuzluhan Köyü, 107, 102, 104, 105, 109 
ada no.lu taşınmazlardaki 19 adet,  140.746,56 m² yüzölçümlü 
arsa hisselerini, 

22.956 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Hasbey Köyü, 101, 119, 122, 105, 120 ada 
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Kuruluşun yapılmakta olan yatırımlar hariç, geçen yıldan devreden 98.831.740 
TL edinme değerindeki maddi duran varlıklarına, yıl içinde 22.671.815 TL tutarında 
giriş, 58.285.904 TL tutarında çıkış olmuş ve 63.217.651 TL edinme değerindeki 
maddi duran varlıklardan, 26.460.189 TL tutarındaki birikmiş amortismanların 
mahsubu ve 389.6000 TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların ilavesi ile 2017 
yılına 37.147.062 TL net değerinde maddi duran varlık devretmiştir. 

Yapılmakta olan yatırımlara da; 2015 yılından devreden 340.250 TL tutarındaki 
yatırımlara yıl içinde 538.714 TL tutarında giriş ve 489.364 TL tutarında çıkış olmuş 
ve 2017 yılına 389.600 TL tutarında devam eden yatırım devretmiş olup, yatırımlar 
hakkında ayrıntılı açıklama, raporun “İşletme Çalışmaları” bölümünde verildiğinden 
burada tekrar edilmemiştir. 

-Maddi duran varlıklara girişler: 
18.851.755 TL'si 26.08.2016 tarih ve 607 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

Olur'u ile 4046 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde tüm 
hak ve yükümlülükleri ile Holdingle birleştirilen ve birleşme 
kararı 26.10.2016 tarih, 9184 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişiliği sona erdirilen devralınan 
tta Gayrimenkul AŞ'nin maddi duran varlıklarının girişini, 

2.352.944 “ niteliklerini yitiren Balıkesir ve Konya taşınmazlarının arsalarda 
takibini teminen yapılan düzeltme kaydını, 

682.090 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı ve 13.04.2016 tarih, 110 
sayılı yazıları ile hesaba alınan, Sivas İli, Merkez İlçe, Doğanca 
Köyü, 107, 101, 108, 109, 110, 121, 122, 124, 129, 130, 131, 
132,133, 134, 135 ada no.lu taşınmazlardaki 289 adet,  
2.436.035,72 m² yüzölçümlü arsa hisselerini, 

194.147 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Budaklı Köyü taşınmazlardaki 55 adet,  
693.382,60 m² yüzölçümlü arsa hisselerini, 

40.873 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Acıpınar Köyü, 109 ada no.lu 
taşınmazlardaki 19 adet,  145.975,69 m² yüzölçümlü arsa 
hisselerini, 

39.409 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Tuzluhan Köyü, 107, 102, 104, 105, 109 
ada no.lu taşınmazlardaki 19 adet,  140.746,56 m² yüzölçümlü 
arsa hisselerini, 

22.956 “ Özelleştirme Uygulamaları Daire Başkanlığının 15.03.2016 tarih, 
75 sayılı, 22.09.2016 tarih, 347 sayılı yazıları ile hesaba alınan, 
Sivas İli, Merkez İlçe, Hasbey Köyü, 101, 119, 122, 105, 120 ada 

 

 

no.lu taşınmazlardaki 7 adet,  81.985,18 m² yüzölçümlü arsa 
hisselerini, 

810 “ stoklardan aktarılan el sanatlarını, 
2 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ Den devir alınan ama kayıtlarda 

olmayan 2 adet taşıtın kaydını, 
22.184.986  göstermektedir. 

Ancak yapılan incelemelerde 2017 yılında özelleştirmeden iade edilen bazı 
maddi duran varlıkların tta Gayrimenkul AŞ kayıtlarında olmadığı görülmüştür. 

tta Gayrimenkul AŞ’nin gayrimenkullerinden kayıtlara alınmayan taşınmazların 
tespitini teminen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunarak 
tarama yaptırılması önerilir. 

 -Maddi duran varlık çıkışları: 
Maddi duran varlık hesaplarından yıl içinde çıkışı yapılan 58.285.904 TL’nin;  
54.443.610 TL’si 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu 

Kararı ile bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilen Ankara 
ili Altındağ ilçesi Hocapaşa mahallesi 16 pafta 6101 ada 11 
parseldeki taşınmaz ( Genel Müdürlük İdare Binası) ile Döşeme 
Demirbaşların, 

3.283.911 “ niteliklerini yitiren Balıkesir ve Konya taşınmazlarının, arsalarda 
takibini teminen yapılan düzeltmelerin. 

441.153 “ Taşucu İşletmesinin hurdaya ayırdığı hareketli rampalar ve 
teçhizatları ile 2 adet römorkörün, 

115.001 “ Genel Müdürlük kayıtlarında bulunana hurda taşıt araçlarının, 
1.080 “ Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 tarih, 2016/58 sayılı 

Kararı ile 1 adet 1763 tarihli 1,76x1,09 cm Konya Ladik 
halısının Etnografya Müzesi Müdürlüğüne devrinin, 

723 “ ÖYK'nın 02.05.2014/2014-30 sayılı Kararı ile çeşitli Kamu 
Kurum Kuruluşları ile Belediyelere bilabedel devredilen taşıt 
araçlarının, 

186 “ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 08.04.2016 tarih 101 
sayılı olurları ile Yönetim Kurulunun 24.03.2016 tarih, 9 nolu 
Kararına istinaden 2 adet servis cinsi araba dolabı 54.AL.167 
plakalı traktör ve 1 adet akülü forkliftin kayıtlardan ihracının, 

149 “ Genel Müdürlüğün 10.02.2016 tarih, 52 sayılı Olurları ile 
ÖİB'ye verilen demirbaşların, 

88 “ Genel Müdürlüğün 02.02.2016 tarih, 32 sayılı Olurları ile 
ÖİB'ye verilen August Förster marka piyanonun, 

3 “ ÖYK'nın çeşitli tarihlerde aldığı kararlar ile Türkiye’nin değişik 
yerlerinde bulunan çeşitli arsa ve taşınmazların muhtelif kişi ve 
kuruluşlara satışı nedeniyle kayıtlı değerlerinin   

58.285.904 TL zarar kaydını göstermektedir. 
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2016 yılında Holding kayıtlarına tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan maddi 
duran varlıklar nedeniyle 18.851.755 TL edinme değerinde maddi duran varlık girişi 
olmasına karşın, yılsonu itibariyle ÖYK kararına dayanarak Sosyal Bilimler 
Üniversite’sine devredilen Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının 
54.443.610 TL defter değerinin kayıtlardan çıkarılması sonucu önemli düzeyde azalma 
olmuştur. 

54.443.610 TL tutarındaki Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının 
defter değerinin kayıtlardan çıkarılması ile ilgili olarak; Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile; “ ……..2- Kurulun 
15.05.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilmek üzere 
31.12.2016 tarihine kadar Maliye Hazinesine devredilecek Ankara ili Altındağ 
Hocapaşa Mahallesi 16 pafta 6101 ada, 1 parsel  1.980,65 M2 arazideki Holdinge ait 
790799/792260 oranındaki hissenin ve üzerinde bulunan Genel Müdürlük binasının 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsisi aşamasında Genel Müdürlük binasında 
kullanılan tesis, makine ve cihazlar ile mefruşat, döşeme ve demirbaşlar, kültürel ve 
sanatsal değeri olan varlıkların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne 4046 sayılı 
Kanunun 2/i maddesine istinaden bilabedel devredilmesine “ karar verildiğinden 
Holdingçe gerekli işlemler tamamlanarak  26.12.2016 tarihli devir protokolü yapılmış 
ve 30.12.2016 tarihli devir tutanağı düzenlenerek  devir işlemleri tamamlanmıştır. 

54.443.610 TL tutarındaki Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının 
defter değerinin;  

48.770.279 TL’si binalara, 
3.886.871 “ tesis, makina, cihazlara,  
1.786.460 “ döşeme ve demirbaşlara, 

54.443.610 TL ait olduğu görülmektedir. 

-Yapılmakta olan yatırımlar: 
2015 yılından devreden 340.250 TL yapılmakta olan yatırımlar hesabına yıl 

içinde 538.715 TL tutarında giriş ve 489.365 TL tutarında çıkış olmuş ve 2017 yılına 
389.600 TL tutarında devam eden yatırım devretmiştir. 

Yapılmakta olan yatırımlara girişler hakkında ayrıntılı açıklama raporun 
Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar bölümünde verildiğinden burada tekrar 
edilmemiştir.  

Yapılmakta olan yatırımlardan çıkışı yapılan 489.365 TL tutarındaki çıkışın: 
334.872 TL’si Taşucu İşletmesi tesisi makine ve cihazlarına, 
65.380 “ döşeme ve demirbaşlara,  
44.128 “ Genel Müdürlük merkezi tesisi makine ve cihazlarına 
42.450  Taşucu işletmesi betonarme rampa yapımına,  

2.535 “ maddi olmayan duran varlıklar hesabına  
489.365 TL aktarılan maddi duran varlıkları göstermektedir. 
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2016 yılında Holding kayıtlarına tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan maddi 
duran varlıklar nedeniyle 18.851.755 TL edinme değerinde maddi duran varlık girişi 
olmasına karşın, yılsonu itibariyle ÖYK kararına dayanarak Sosyal Bilimler 
Üniversite’sine devredilen Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının 
54.443.610 TL defter değerinin kayıtlardan çıkarılması sonucu önemli düzeyde azalma 
olmuştur. 

54.443.610 TL tutarındaki Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının 
defter değerinin kayıtlardan çıkarılması ile ilgili olarak; Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun 26.09.2016 tarih ve 2016/58 sayılı kararı ile; “ ……..2- Kurulun 
15.05.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde 
kullanılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilmek üzere 
31.12.2016 tarihine kadar Maliye Hazinesine devredilecek Ankara ili Altındağ 
Hocapaşa Mahallesi 16 pafta 6101 ada, 1 parsel  1.980,65 M2 arazideki Holdinge ait 
790799/792260 oranındaki hissenin ve üzerinde bulunan Genel Müdürlük binasının 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsisi aşamasında Genel Müdürlük binasında 
kullanılan tesis, makine ve cihazlar ile mefruşat, döşeme ve demirbaşlar, kültürel ve 
sanatsal değeri olan varlıkların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne 4046 sayılı 
Kanunun 2/i maddesine istinaden bilabedel devredilmesine “ karar verildiğinden 
Holdingçe gerekli işlemler tamamlanarak  26.12.2016 tarihli devir protokolü yapılmış 
ve 30.12.2016 tarihli devir tutanağı düzenlenerek  devir işlemleri tamamlanmıştır. 

54.443.610 TL tutarındaki Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının 
defter değerinin;  

48.770.279 TL’si binalara, 
3.886.871 “ tesis, makina, cihazlara,  
1.786.460 “ döşeme ve demirbaşlara, 

54.443.610 TL ait olduğu görülmektedir. 

-Yapılmakta olan yatırımlar: 
2015 yılından devreden 340.250 TL yapılmakta olan yatırımlar hesabına yıl 

içinde 538.715 TL tutarında giriş ve 489.365 TL tutarında çıkış olmuş ve 2017 yılına 
389.600 TL tutarında devam eden yatırım devretmiştir. 

Yapılmakta olan yatırımlara girişler hakkında ayrıntılı açıklama raporun 
Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar bölümünde verildiğinden burada tekrar 
edilmemiştir.  

Yapılmakta olan yatırımlardan çıkışı yapılan 489.365 TL tutarındaki çıkışın: 
334.872 TL’si Taşucu İşletmesi tesisi makine ve cihazlarına, 
65.380 “ döşeme ve demirbaşlara,  
44.128 “ Genel Müdürlük merkezi tesisi makine ve cihazlarına 
42.450  Taşucu işletmesi betonarme rampa yapımına,  

2.535 “ maddi olmayan duran varlıklar hesabına  
489.365 TL aktarılan maddi duran varlıkları göstermektedir. 

 

 

-Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanları(-): 
Maddi duran varlıkların; edinme değerleri, birikmiş amortismanları ile net 

değerleri, gruplar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 46: Maddi duran varlıkların edinme ve net değerleri 

Maddi duran varlıklar 
   

Edinme Birikmiş amortismanlar Net 
 değeri Bin TL göre  değer 
Bin TL   % Bin TL 

Arazi  24.297.438 0 
 

24.297.438 
Yeraltı ve yerüstü 8.327.502 8.070.316 96,9 257.186 
Binalar 19.781.895 8.330.108 42,1 11.451.787 
Tesis, makine ve cihazlar 8.376.687 7.799.568 93,1 577.119 
Taşıtlar araç ve gereçleri 1.008.222 1.008.182 100,0 40 
Döşeme ve demirbaşlar 1.371.787 1.202.005 87,6 169.782 
 Diğer maddi duran varlıklar  54.120 50.010 

 
4.110 

           Ara toplam  63.217.651 26.460.189 41,9 36.757.462 
Yapılmakta olan yatırımlar 389.600   

 
389.600 

Yatırım avansları 0   
 

0 
           Yatırım toplamı 389.600 0 0 389.600 
           Toplam 2016 63.607.251 26.460.189 41,6 37.147.062 
           Toplam 2015 99.171.990 34.877.715 35,2 64.294.275 
           Fark   (8.417.526) 6,4 (27.147.213) 

2016 yıl sonu itibariyle 63.217.651 TL edinme değerindeki maddi duran 
varlıkların % 41,6 oranındaki kısmı amorti edilmiş ve 2017 yılına 37.147.062 TL net 
değerinde maddi duran varlık devretmiştir. 

Maddi duran varlıklar ile ilgili olarak ayrılan amortismanların önceki yıldan 
devri, yıl içindeki giriş ve çıkışları ile devreden tutarları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir  

Tablo 47: Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanları 
  2015'den 2016 yılında 2017'ye 
Birikmiş amortismanlar devir Giren Çıkan devir 
  TL TL TL TL 
Arazi ve arsalar - -  - - 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 7.481.991 607.380 19.055 8.070.316 
Binalar 18.988.127 5.808.706 16.466.725 8.330.108 
Tesis, makine ve cihazlar 5.135.120 6.953.733 4.289.285 7.799.568 
Taşıtlar araç ve gereçleri 631.820 492.257 115.895 1.008.182 
Döşeme ve demirbaşlar 2.640.657 309.897 1.748.549 1.202.005 
Diğer maddi duran varlıklar   50.010   50.010 

Toplam 34.877.715 14.221.983 22.639.509 26.460.189 

Holding, maddi duran varlıklarına ilişkin amortisman oranlarını Vergi Usul 
Kanununda öngörülen ekonomik ömürleri dikkate alarak hesaplamaktadır. 
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 Birikmiş amortismanlar hesabına yıl içinde girişi yapılan 14.221.983 TL’nin 
1.510.504 TL’si maddi duran varlıkların dönem içinde tahakkuk eden amortisman 
giderlerine, 12.711.479 TL’si de tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan maddi duran 
varlıkların birikmiş amortismanlarına aittir.  

Holding’in, maddi duran varlıklarına ilişkin cari dönemde tahakkuk eden 
amortisman giderlerinin 145.699 TL’si liman hizmetleri satış maliyetine, 1.364.805 
TL’si de genel yönetim giderlerine dahil etmek suretiyle, finansal tablolarına 
yansıtılmıştır.  

Yılsonu itibariyle birikmiş amortismanlardan yapılan 22.639.509 TL çıkışın: 
21.152.210  çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen,  

556.146  hurdaya ayrılan  
930.968  hesaplar arası düzeltme kaydına, 

183  İşlevini yitirmesi nedeniyle kayıtlardan çıkarılan  
                2  satılan,  
22.639.509  maddi duran varlıkların amortismanlarını göstermektedir.  

Holding tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi 
duran varlıklar, ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha 
sonraki dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenmektedir. Maddi duran varlığın 
maliyet değeri alış fiyatı, varsa ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan satın alma 
vergileri, maddi duran varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılan masraflar 
ve söz konusu maddi duran varlığın edinimi amacıyla kullanılmış kredilerin yatırım 
aşamasındayken katlanılmış faiz ve kur farkı giderlerinden oluşmaktadır. 

21.152.210 TL tutarındaki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen maddi 
duran varlıkların amortismanlarının 21.150.178 TL’si Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi’ne devredilen Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının birikmiş 
amortismanlarından oluşmakta olup, söz konusu tutarın; 

15.554.810 TL’si binaların, 
3.848.131 “ tesis, makina, cihazların, 
1.747.237 “ döşeme ve demirbaşların, 

21.150.178 TL ait olduğu görülmektedir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
2015 yılından devreden 5.945 TL tutarındaki net değerindeki maddi olmayan 

duran varlıklara yıl içinde 2.535 TL’si yapılmakta olan yatırımlardan, 553.295 TL 
tutarındaki kısmı da tta Gayrimenkul AŞ’den devir olmak üzere toplam 555.830TL 
tutarında giriş olmuş yıl sonu itibariyle herhangi bir çıkış olmadığından 2017 yılına 
610.400 TL edinme değerinde maddi olmayan duran varlık devretmiştir. 

 Tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 553.295 TL edinme değerindeki maddi 
olmayan duran varlığın 542.72 TL`si bilgisayar programlarına, 89 TL’si irtifak 
haklarına, kalanı da diğer maddi olmayan duran varlıklara aittir.  
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 Birikmiş amortismanlar hesabına yıl içinde girişi yapılan 14.221.983 TL’nin 
1.510.504 TL’si maddi duran varlıkların dönem içinde tahakkuk eden amortisman 
giderlerine, 12.711.479 TL’si de tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan maddi duran 
varlıkların birikmiş amortismanlarına aittir.  

Holding’in, maddi duran varlıklarına ilişkin cari dönemde tahakkuk eden 
amortisman giderlerinin 145.699 TL’si liman hizmetleri satış maliyetine, 1.364.805 
TL’si de genel yönetim giderlerine dahil etmek suretiyle, finansal tablolarına 
yansıtılmıştır.  

Yılsonu itibariyle birikmiş amortismanlardan yapılan 22.639.509 TL çıkışın: 
21.152.210  çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen,  

556.146  hurdaya ayrılan  
930.968  hesaplar arası düzeltme kaydına, 

183  İşlevini yitirmesi nedeniyle kayıtlardan çıkarılan  
                2  satılan,  
22.639.509  maddi duran varlıkların amortismanlarını göstermektedir.  

Holding tarafından bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi 
duran varlıklar, ilk defa maliyet değeri (edinme değeri) ile kayda alınmakta; daha 
sonraki dönemlerde de maliyet bedeli ile değerlenmektedir. Maddi duran varlığın 
maliyet değeri alış fiyatı, varsa ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan satın alma 
vergileri, maddi duran varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılan masraflar 
ve söz konusu maddi duran varlığın edinimi amacıyla kullanılmış kredilerin yatırım 
aşamasındayken katlanılmış faiz ve kur farkı giderlerinden oluşmaktadır. 

21.152.210 TL tutarındaki çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına devredilen maddi 
duran varlıkların amortismanlarının 21.150.178 TL’si Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi’ne devredilen Ankara Ulus’taki Genel Müdürlük İdare Binasının birikmiş 
amortismanlarından oluşmakta olup, söz konusu tutarın; 

15.554.810 TL’si binaların, 
3.848.131 “ tesis, makina, cihazların, 
1.747.237 “ döşeme ve demirbaşların, 

21.150.178 TL ait olduğu görülmektedir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
2015 yılından devreden 5.945 TL tutarındaki net değerindeki maddi olmayan 

duran varlıklara yıl içinde 2.535 TL’si yapılmakta olan yatırımlardan, 553.295 TL 
tutarındaki kısmı da tta Gayrimenkul AŞ’den devir olmak üzere toplam 555.830TL 
tutarında giriş olmuş yıl sonu itibariyle herhangi bir çıkış olmadığından 2017 yılına 
610.400 TL edinme değerinde maddi olmayan duran varlık devretmiştir. 

 Tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 553.295 TL edinme değerindeki maddi 
olmayan duran varlığın 542.72 TL`si bilgisayar programlarına, 89 TL’si irtifak 
haklarına, kalanı da diğer maddi olmayan duran varlıklara aittir.  

 

 

2016 yıl sonu itibariyle 610.400 TL edinme değerinde maddi olmayan duran 
varlıkların 558.503 TL tutarındaki kısmı itfa edilmiş olup, yıl sonu net değeri 51.897 
TL olmuştur. 

 Holding’in, 2016 yıl sonu itibariyle gerek kendi ve gerekse devralınan şirketler 
adına tescilli olduğu Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı 27 adet Ticari Marka, Unvan ve 
Şekil hakları ile ayrıca “Hereke” ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde 
korunması amacıyla, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO - World Intellectual 
Property Organization)’nden edinilmiş 03.02.2009 tarih ve IR 997919 tescil nolu 
Tescil Sertifikası ve yine “Hereke” ibareli ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (United 
States Patent and Trademark Office)’nden edinilmiş 10.08.2010 tarih ve 
3,832,019nolu marka tescil belgesi olmak üzere toplam 29 adet ticari markası beheri 1 
TL iz bedeli üzerinden “260-Haklar” hesabında izlenmektedir.  

2016 yılı içinde söz konusu ticari marka, unvan, şekil hakları ve sertifikalara, 
kayıt dışı bırakıldığı tespit edilen “2011/86977 SÜMER HOLDİNG AŞ” ibareli Marka 
Tescil Belgesi ile “2014/15676 TURBAN” ibareli Marka Tescil Belgesi”ni 1 TL iz 
bedel üzerinden “260-Haklar” hesabına kaydedilmiştir. Böylece Holding’in “260-
Haklar” hesabında 1 TL iz bedeli üzerinden kayıtlı Ticari Marka sayısı 28’e 
yükselmiştir.  

Holding’in ticari marka, unvan ve şekil haklarının ilk tescil yılı ve numarası ile 
kayıtlı tutarı ve tescil bitiş tarihi, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 48: Ticari marka, unvan ve şekil hakları 
Sıra 
No Tescil Yıl/No Marka adı Tutarı 

(TL) 
Tescil bitiş 

tarihi 
1 1977/99954 SEKA + Şekil 1 12.09.2017 
2 1989/72674 HEREKE + Şekil 1 10.03.2022 
3 1989/108396 AZOT SANAYİ + Şekil 1 19.01.2019 
4 1989/108447 TÜGSAŞ + Şekil 1 19.01.2019 
5 1989/114802 SÜMER HALI + Şekil 1 25.10.2019 
6 1989/116873 TURBAN + Şekil 1 15.06.2019 
7 1991/128202 MERİNOS 1 28.05.2021 
8 1991/128203 BURSA MERİNOS (Türk Malı) 1 03.06.2021 
9 1992/138102 CAREER + Şekil 1 01.12.2022 

10 2007/08858 Türkiye Zirai Donatım Kurumu + Şekil 1 22.02.2017 

11 2008/09385 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ + 
Şekil 1 22.02.2018 

12 2009/997919 HEREKE (Madrid AgreementAnd Protocol) 1 03.02.2019 
13 2010/10477 SÜMERBANK 1 19.02.2020 
14 2010/3,832,019 HEREKE (United States of America) 1 03.02.2019 
15 2011/86977 SÜMER HOLDİNG AŞ+ Şekil 1 31.10.2021 
16 2011/86976 SÜMERBANK 1 31.10.2021 
17 2014/15676 TURBAN 1 24.02.2024 
18 2007/08361 SÜMER HOLDİNG AŞ 1 21.02.2017 
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Sıra 
No 

Tescil Yıl/No Marka adı Tutarı 
(TL) 

Tescil bitiş 
tarihi 

19 2014/73078 CARRİERE 1 09.09.2024 
20 2014/73079 KARİYER 1 09.09.2024 
21 2014/73080 HASAT SÜMERBANK 1 09.09.2024 
22 2014/73081 GÜLDESTE 1 09.09.2024 
23 2014/73082 GENÇVEGENÇ 1 09.09.2024 
24 2014/73083 KIRMIZI NOKTA 1 09.09.2024 
25 2014/73085 UÇAN BALON 1 09.09.2024 
26 2014/73086 SÜMERBANK ÇAĞDAŞ ÇİZGİ 1 09.09.2024 
27 2014/73087 YENİ ÇİZGİ 1 09.09.2024 
28 2013/68956 tta Gayrimenkul AŞ  15.08.2023 

Holding, Sayıştay’ın 2011 ve 2012 yılı denetim raporlarında yer alan ticari 
markaların bir an önce özelleştirilmesine yönelik öneri doğrultusunda ve ÖİB’den 
alınan yetki çerçevesinde geçmiş yıllarda Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu 
markaların satışı için ihaleye çıkılmasını planlayarak, İhale çalışmaları esnasında, 
Değer Tespit Komisyonu’nun talebi üzerine, ticari markalarının değer tespitini 
yaptırmak ve tanıtım dokümanı hazırlatmak amacıyla ayrıca danışman firma ihalesi 
düzenlemiştir. Bu amaçla ÖİB Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 
belirlenen on adet firmaya davet mektubu gönderilmiş, ancak söz konusu firmaların 
beşinden hiç cevap alınamamış, diğerlerinden ise olumsuz yanıt alınmıştır. 

Daha önce, markacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ve “Patent ve 
Marka Vekilleri Derneği” yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, pazar payı 
olmayan ve faaliyeti sürmeyen şirketlere ait markaların değer tespitinin 
yapılmasındaki güçlüğün ortaya çıkması nedeniyle, TPE’ye başvurularak ticari 
markaların değer tespitinin yapılması hususunda, Holding’e yardımcı olunması talep 
edilmiş ancak, TPE tarafından, gerçek veya tüzel kişilerin “marka değer tespiti” 
taleplerinin karşılanmadığı belirtilmiştir.  

Ticari markalarla ilgili değer tespit çalışmalarının sonuçsuz kalması nedeniyle, 
2013 yılı içinde başlatılan ihale işlemleri durdurulmuştur. 

Öte yandan, 6102 sayılı TTK’nın 46. maddesi ve Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 
44. maddesi hükümleri uyarınca “Türkiye” kelimesinin bir ticaret unvanına ancak 
Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilmesi, 556 sayılı KHK’nın 16/4. maddesinde ise “ 
Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi 
ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı 
yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale 
getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi TPE tarafından yapılmaz” 
hükmünün yer alması, gibi yasal düzenlemeler karşısında, “TÜGSAŞ Türkiye Gübre 
Sanayi AŞ” ile “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ” ve “Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu” ibareli ticari marka ve unvanların içeriğinde ortak olarak “Türkiye” 
kelimesinin geçmesi ve “Kurum”, “İşletme” ibarelerinin yıllardır kamuya özgülenmiş 
olmaları nedeniyle, ihale alıcısı tarafından verilecek hizmet veya satılacak malın 
nitelik, cins ve kalitesi açısından özellikle küçük illerde ve ilçelerde halkı yanılgıya 
düşürmesi ihtimalinin bulunması, ayrıca bunun haksız rekabet yaratabileceği hususları 
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Sıra 
No 

Tescil Yıl/No Marka adı Tutarı 
(TL) 

Tescil bitiş 
tarihi 

19 2014/73078 CARRİERE 1 09.09.2024 
20 2014/73079 KARİYER 1 09.09.2024 
21 2014/73080 HASAT SÜMERBANK 1 09.09.2024 
22 2014/73081 GÜLDESTE 1 09.09.2024 
23 2014/73082 GENÇVEGENÇ 1 09.09.2024 
24 2014/73083 KIRMIZI NOKTA 1 09.09.2024 
25 2014/73085 UÇAN BALON 1 09.09.2024 
26 2014/73086 SÜMERBANK ÇAĞDAŞ ÇİZGİ 1 09.09.2024 
27 2014/73087 YENİ ÇİZGİ 1 09.09.2024 
28 2013/68956 tta Gayrimenkul AŞ  15.08.2023 

Holding, Sayıştay’ın 2011 ve 2012 yılı denetim raporlarında yer alan ticari 
markaların bir an önce özelleştirilmesine yönelik öneri doğrultusunda ve ÖİB’den 
alınan yetki çerçevesinde geçmiş yıllarda Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu 
markaların satışı için ihaleye çıkılmasını planlayarak, İhale çalışmaları esnasında, 
Değer Tespit Komisyonu’nun talebi üzerine, ticari markalarının değer tespitini 
yaptırmak ve tanıtım dokümanı hazırlatmak amacıyla ayrıca danışman firma ihalesi 
düzenlemiştir. Bu amaçla ÖİB Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 
belirlenen on adet firmaya davet mektubu gönderilmiş, ancak söz konusu firmaların 
beşinden hiç cevap alınamamış, diğerlerinden ise olumsuz yanıt alınmıştır. 

Daha önce, markacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla ve “Patent ve 
Marka Vekilleri Derneği” yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, pazar payı 
olmayan ve faaliyeti sürmeyen şirketlere ait markaların değer tespitinin 
yapılmasındaki güçlüğün ortaya çıkması nedeniyle, TPE’ye başvurularak ticari 
markaların değer tespitinin yapılması hususunda, Holding’e yardımcı olunması talep 
edilmiş ancak, TPE tarafından, gerçek veya tüzel kişilerin “marka değer tespiti” 
taleplerinin karşılanmadığı belirtilmiştir.  

Ticari markalarla ilgili değer tespit çalışmalarının sonuçsuz kalması nedeniyle, 
2013 yılı içinde başlatılan ihale işlemleri durdurulmuştur. 

Öte yandan, 6102 sayılı TTK’nın 46. maddesi ve Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 
44. maddesi hükümleri uyarınca “Türkiye” kelimesinin bir ticaret unvanına ancak 
Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilmesi, 556 sayılı KHK’nın 16/4. maddesinde ise “ 
Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi 
ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı 
yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale 
getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi TPE tarafından yapılmaz” 
hükmünün yer alması, gibi yasal düzenlemeler karşısında, “TÜGSAŞ Türkiye Gübre 
Sanayi AŞ” ile “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ” ve “Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu” ibareli ticari marka ve unvanların içeriğinde ortak olarak “Türkiye” 
kelimesinin geçmesi ve “Kurum”, “İşletme” ibarelerinin yıllardır kamuya özgülenmiş 
olmaları nedeniyle, ihale alıcısı tarafından verilecek hizmet veya satılacak malın 
nitelik, cins ve kalitesi açısından özellikle küçük illerde ve ilçelerde halkı yanılgıya 
düşürmesi ihtimalinin bulunması, ayrıca bunun haksız rekabet yaratabileceği hususları 

 

 

dikkate alındığında, “Türkiye”, “Kurum” ve “İşletme” ibarelerini taşıyan markaların 
satışında bu yönden bir sakınca olup olmayacağı konusunda yaşanan belirsizlikler, 
ayrıca Holding tarafından ihale edilmesi öngörülen özellikle kamuya özgülenmiş 
ibareler içeren markalar hakkında bu nedenle bir hükümsüzlük davası açılması 
durumunda, hukuki olarak bir uyuşmazlık içerisine düşme ihtimalinin varlığı, 

Yine 556 sayılı KHK’nın 14. maddesinde yer alan “ Markanın, tescil tarihinden 
itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş 
yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir” hükmü 
karşısında, ticari markaların ihale ve satış aşamasında veya devir sonrasında bu yönde 
bir dava açılması halinde, Holding’in bu dava ve sonuçlarından sorumlu olup 
olmayacağı, hususlarında yaşanan zorluklar ve belirsizlikleri bertaraf etmeye çalışarak, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca daha önce Yönetim Kurulu’na 31.12.2013 tarihine 
kadar verilen yetkinin süresinin de 31.12.2014 tarihine kadar uzatılması üzerine ve 
yapılan ihale sonucunda 20.10.2014 tarihinde yapılan pazarlık görüşmeleri ve ardından 
yapılan açık artırma neticesinde teklif edilen değerlerin Komisyonca düşük bulunması, 
teklif verilen markalara gelen teklif sayısının azlığı, diğer markalara ise hiç teklif 
gelmemiş olmasından dolayı, genel olarak katılımın yetersiz bulunması vb nedenlerle 
İhale Komisyonu Kararı ile ihale iptal edilmiştir. 

Kimi varlıkların satışına ilişkin olarak yetki devri uygulamasını müteakip 
dönemlerde de sürdüren ÖİB, ayrıca iştirak hisselerinin ve Türk Patent Enstitüsü’nde 
kayıtlı markaların özelleştirilmesini teminen geçmiş yıllarda verilen yetkilerin süresi 
içinde herhangi bir özelleştirme yapılmaması üzerine, 26.01.2016 tarih ve 531 sayılı 
yazı ile de 31.12.2016 tarihine kadar, Holding Yönetim Kurulu’na satış yetkisi 
vermiştir.  

Ancak 2016 yılında da iştirak hisseleri ile Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı 
ticari marka şekil ve ünvanların satışı konusunda bir işlem yapılamadığı görülmüştür. 

Holding’in, 2016 yıl sonu itibariyle gerek kendi ve gerekse devralınan şirketler 
adına tescilli olduğu Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı 27 adet Ticari Marka, Unvan ve 
Şekil hakları ile ayrıca “Hereke” ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde 
korunması amacıyla, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO - World Intellectual 
Property Organization)’nden edinilmiş 03.02.2009 tarih ve IR 997919 tescil nolu 
Tescil Sertifikası ve yine “Hereke” ibareli ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (United 
States Patent and Trademark Office)’nden edinilmiş 10.08.2010 tarih ve 3,832,019 
no’lu marka tescil belgesi olmak üzere toplam 29 adet ticari markasının bir kısmının 
süreleri yeniden uzatılmasına rağmen güncelliğini yitirdiği dikkate alınarak; ticari 
marka, unvan ve şekil hakların ekonomik değeri olup olmadığının araştırılarak bir an 
önce değerlendirme imkanlarının araştırılması önerilir. 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H-Diğer duran varlıklar: 
Bu hesap grupları işlem görmemiştir. 
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-Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiştir. 
Pasif: 
Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 49: Pasif hesaplar 
  Önceki dönem Cari dönem Fark 
Pasif Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
   A - Mali borçlar       
   B - Ticari borçlar 993.480 1,1 3.100.379 3,8 2.106.899 
   C - Diğer borçlar 2.505.743 2,9 4.281.350 5,3 1.775.607 
   D - Alınan avanslar 4.225  2.770.196 3,4 2.765.971 
   E - Yıllara yaygın inş. ve on. hak.       
   F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 530.276 0,6 811.012 1,0 280.736 
   G - Borç ve gider karşılıkları 60.370.687 69,5    (60.370.687) 
   H - Gelecek ayl. ait gel.ve gid. tah.. 267.583 0,3 277.847 0,3 10.264 
   I - Diğer kısa vadeli yabancı kay.       
                  Toplam  ( I ) 64.671.994 74,5 11.240.784 13,8 (53.431.210) 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           
   A - Mali borçlar       
   B - Ticari borçlar       

   C - Diğer borçlar       

   D - Alınan avanslar       

   E - Borç ve gider karşılıkları    37.243.953 45,7 37.243.953 
   F – Gel. yıll.ait gel. ve gid. tah.       
   G - Diğer uzun vadeli yab. kay.       
                 Toplam  ( II )   0,0 37.243.953 45,7 37.243.953 
                 Toplam  ( I+II ) 64.671.994 74,5 48.484.737 59,5 (16.187.257) 
III - Öz kaynaklar            
   A - Ödenmiş sermaye 2.646.414.125 3.048,7 6.424.640.314 7.882,7 3.778.226.189 

   - Sermaye düz olumlu farkları (+)        

   B - Sermaye yedekleri    1.650.787 2,0 1.650.787 

   C - Kâr yedekleri 168.366.836 194,0 546.381.362 670,4 378.014.526 
   D - Geçmiş yıllar kârları    5.165.715 6,3 5.165.715 
   E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (2.797.813.719) (3.223) (6.945.193.424) (8.521) (4.147.379.705) 

   F - Dönem net kârı veya zararı  5.165.715 6,0 373.681 0,5 (4.792.034) 

               Toplam  ( III ) 22.132.957 25,5 33.018.435 40,5 10.885.478 

               Genel Toplam  ( I+II+III ) 86.804.951 100,0 81.503.172 100,0 (5.301.779) 

     Nazım hesaplar 1.577.699.083   1.115.398.446   (462.300.637) 
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-Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplar bilançonun pasif bölümünde incelenmiştir. 
Pasif: 
Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 49: Pasif hesaplar 
  Önceki dönem Cari dönem Fark 
Pasif Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I - Kısa vadeli yabancı kaynaklar          
   A - Mali borçlar       
   B - Ticari borçlar 993.480 1,1 3.100.379 3,8 2.106.899 
   C - Diğer borçlar 2.505.743 2,9 4.281.350 5,3 1.775.607 
   D - Alınan avanslar 4.225  2.770.196 3,4 2.765.971 
   E - Yıllara yaygın inş. ve on. hak.       
   F - Ödenecek vergi ve diğer yük. 530.276 0,6 811.012 1,0 280.736 
   G - Borç ve gider karşılıkları 60.370.687 69,5    (60.370.687) 
   H - Gelecek ayl. ait gel.ve gid. tah.. 267.583 0,3 277.847 0,3 10.264 
   I - Diğer kısa vadeli yabancı kay.       
                  Toplam  ( I ) 64.671.994 74,5 11.240.784 13,8 (53.431.210) 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar           
   A - Mali borçlar       
   B - Ticari borçlar       

   C - Diğer borçlar       

   D - Alınan avanslar       

   E - Borç ve gider karşılıkları    37.243.953 45,7 37.243.953 
   F – Gel. yıll.ait gel. ve gid. tah.       
   G - Diğer uzun vadeli yab. kay.       
                 Toplam  ( II )   0,0 37.243.953 45,7 37.243.953 
                 Toplam  ( I+II ) 64.671.994 74,5 48.484.737 59,5 (16.187.257) 
III - Öz kaynaklar            
   A - Ödenmiş sermaye 2.646.414.125 3.048,7 6.424.640.314 7.882,7 3.778.226.189 

   - Sermaye düz olumlu farkları (+)        

   B - Sermaye yedekleri    1.650.787 2,0 1.650.787 

   C - Kâr yedekleri 168.366.836 194,0 546.381.362 670,4 378.014.526 
   D - Geçmiş yıllar kârları    5.165.715 6,3 5.165.715 
   E - Geçmiş yıllar zararları  ( - ) (2.797.813.719) (3.223) (6.945.193.424) (8.521) (4.147.379.705) 

   F - Dönem net kârı veya zararı  5.165.715 6,0 373.681 0,5 (4.792.034) 

               Toplam  ( III ) 22.132.957 25,5 33.018.435 40,5 10.885.478 

               Genel Toplam  ( I+II+III ) 86.804.951 100,0 81.503.172 100,0 (5.301.779) 

     Nazım hesaplar 1.577.699.083   1.115.398.446   (462.300.637) 

 

 

 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Önceki döneme gör e% 82,6 oranında azalarak 11.240.784 TL’ye düsen kısa 

vadeli yabancı kaynakların ayrıntısı, hesap grupları itibarıyla aşağıda incelenmiştir 
A-Mali borçlar: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
B-Ticari borçlar: 
Holdingin 2015 yılına göre önemli düzeyde artış göstererek 3.100.379 TL’ye 

yükselen ticari borçlarının yılsonu itibarıyla ayrıntılı durumu önceki dönem verileriyle 
karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 50: Ticari borçlar 

Ticari borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
Ba)Satıcılar 919.472 1.309.461 389.989 
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 74.008 1.790.917 1.716.909 
           Ticari borçlar net toplam 993.480 3.100.378 2.106.898 

Ba)Satıcılar: 
Yıl sonu bakiyesi 1.309.461 TL olan satıcılar hesabının; 1.020.294 TL’si 

Şirketin Taşucu İşletmesinin kayıtlarında, 289.167 TL’si de Genel Müdürlük merkezi 
kayıtlarında yer almakta olup ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 51: Satıcılar  

Satıcılar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

-Merkezi yönetim kaps. kamu  ida.   16.318  16.318  
- Mahalli idarelere   158  158  
-Gerçek ve tüzel kişiler 919.472 1.292.985 373.513 

Toplam 919.472 1.309.461 389.989 

-Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine borçlar: 
Bu hesapta yer alan 16.318 TL Genel Müdürlük merkezi personeli için alınan 

yemek bedelinden Atatürk Orman Çiftliğine olan borcu göstermektedir. 
-Mahalli idarelere borçlar: 
Yıl sonu bakiyesi olan 158 TL tutarındaki borç Holdıng’in Gölbaşı Tesislerinin 

ASKİ Genel Müdürlüğüne olan Aralık 2016 ayı su tüketim bedeline aittir. 
-Gerçek ve tüzel kişilere borçlar: 
Holding’in mal ve hizmet alımı ve diğer nedenlerden gerçek ve tüzel kişilere 

olan borçlarının yılsonu bakiyesi 1.292.985 TL olup söz konusu tutarın; 
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459.728 TL'si Taşucu İşletmesi'nin Ermaksan Gemi ve Tekne İnş. San.- 
firmasına rıhtım tipi usturmaça alımı bedelinden, 

278.349 “ Taşucu İşletmesi'nin Alfatek İletişim-İstanbul firması ile Pruva 
Gemi Acenteliği Ltd. Şti.-Mersin firmasına olan Aralık/2016 
ayı liman donatım ve klavuzluk hizmet bedelinden, 

150.064  Holdingin Taşucu İşletmesi 2016 Aralık ayı liman güvenlik 
hizmet bedeli ile Holding Genel Müdürlük Merkez bina ile 
yine Genel Müdürlük AOÇ hizmet binası ve Gölbaşı Satış 
Mağazası, tta Gayrimenkul AŞ Manisa Akhisar Tütün Depo 
binasının Aralık 2016 Sayı Özel Güvenlik fatura  
bedellerinden, 

105.852 “ Holding merkezi, Taşucu İşletmesine BMM Medikal Temizlik 
firmasına olan Aralık 2016 ayı fatura tutarı (33.127,05 TL) ile 
tta Gayrimenkul AŞ’nin AOÇ hizmet binasına Aydoğdu 
Temizlik Firmasından alınan 47 personelin hizmet alımı 
bedelinden (72.725,53 TL), 

59.818 “ Holding’in akitli avukatlarının Aralık 2015 ayında tahakkuk 
eden ücretlerinden,  

39.686 “ Holding merkezi, Tasucu işletmesi ve Manisa Akhisar eski 
sigara fabrika Binası ile tta Gayrimenkul AŞ Didim 
lojmanlarının Aralık/ 2016 ayı elektrik fatura bedelini, 

27.553 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Aralık 2016 ayında alınan 
personel taşıma hizmet bedelinden, 

141.935 “ muhtelif firmalarından alınan kırtasiye ve bilgisayar malzemesi 
vb. mal ve hizmet alım bedelinden,  

1.262.985 “ olan borçları göstermektedir. 

Bb)Alınan depozito ve teminatlar: 
2015 yılından devreden 74.008 TL tutarındaki alınan depozito ve teminatlar 

hesabına yıl içinde tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan hesap bakiyeleri ile 2016 
yılsonu bakiyesi 1.790.917 TL’ye yükselmiş olup, söz konusu tutarın 1.717.098 TL’si 
tta Gayrimenkul AŞ’ye, 52.022 TL’si Taşucu İşletmesine, 21.797 TL’si de Genel 
Müdürlük iş ve işlemleri için alınan depozito ve teminatlara aittir. 

Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 1.790.917 TL’nin; 
921.317 TL’si devralınan tta Gayrimenkul AŞ tarafından yaprak tütün satışları 

için üç ayrı firmadan alınan protokol teminatını, 
263.000 " tta Gayrimenkul AŞ’ce çeşitli yerlerde bulunan arazi ve arsalar 

ile taşınmaz satışları nedeniyle alınan satış ihalesi teminatını, 
606.600 “ mal ve hizmet alımları nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşlardan 

alınan teminatlar ile Holding’in Genel Müdürlük, Gölbaşı halı 
satış mağazası, Malatya Vagon Fabrikası ve Taşucu 
İşletmesinin güvenlik hizmetlerini yürüten firmalardan alınan 
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ayı liman donatım ve klavuzluk hizmet bedelinden, 
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hizmet bedeli ile Holding Genel Müdürlük Merkez bina ile 
yine Genel Müdürlük AOÇ hizmet binası ve Gölbaşı Satış 
Mağazası, tta Gayrimenkul AŞ Manisa Akhisar Tütün Depo 
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105.852 “ Holding merkezi, Taşucu İşletmesine BMM Medikal Temizlik 
firmasına olan Aralık 2016 ayı fatura tutarı (33.127,05 TL) ile 
tta Gayrimenkul AŞ’nin AOÇ hizmet binasına Aydoğdu 
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bedelinden (72.725,53 TL), 

59.818 “ Holding’in akitli avukatlarının Aralık 2015 ayında tahakkuk 
eden ücretlerinden,  

39.686 “ Holding merkezi, Tasucu işletmesi ve Manisa Akhisar eski 
sigara fabrika Binası ile tta Gayrimenkul AŞ Didim 
lojmanlarının Aralık/ 2016 ayı elektrik fatura bedelini, 

27.553 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin Aralık 2016 ayında alınan 
personel taşıma hizmet bedelinden, 

141.935 “ muhtelif firmalarından alınan kırtasiye ve bilgisayar malzemesi 
vb. mal ve hizmet alım bedelinden,  

1.262.985 “ olan borçları göstermektedir. 

Bb)Alınan depozito ve teminatlar: 
2015 yılından devreden 74.008 TL tutarındaki alınan depozito ve teminatlar 

hesabına yıl içinde tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan hesap bakiyeleri ile 2016 
yılsonu bakiyesi 1.790.917 TL’ye yükselmiş olup, söz konusu tutarın 1.717.098 TL’si 
tta Gayrimenkul AŞ’ye, 52.022 TL’si Taşucu İşletmesine, 21.797 TL’si de Genel 
Müdürlük iş ve işlemleri için alınan depozito ve teminatlara aittir. 

Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 1.790.917 TL’nin; 
921.317 TL’si devralınan tta Gayrimenkul AŞ tarafından yaprak tütün satışları 

için üç ayrı firmadan alınan protokol teminatını, 
263.000 " tta Gayrimenkul AŞ’ce çeşitli yerlerde bulunan arazi ve arsalar 

ile taşınmaz satışları nedeniyle alınan satış ihalesi teminatını, 
606.600 “ mal ve hizmet alımları nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşlardan 

alınan teminatlar ile Holding’in Genel Müdürlük, Gölbaşı halı 
satış mağazası, Malatya Vagon Fabrikası ve Taşucu 
İşletmesinin güvenlik hizmetlerini yürüten firmalardan alınan 

 

 

teminatı, 
1.790.917 “ göstermektedir. 

C-Diğer borçlar: 
Bu hesap grubunda yer alan diğer borçların ayrıntısı, geçen yıl rakamlarıyla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo:52: Diğer borçlar 

Diğer borçlar 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
Ca) Personele borçlar 686 15.163 14.477 
Cb) Diğer çeşitli borçlar 2.504.371 4.266.187 1.761.816 

Toplam 2.505.057 4.281.350 1.776.293 

Ca) Personele borçlar: 
Bu hesapta kayıtlı 15.163 TL’nin tamamı; personelin fazla mesai, harcırah,  

vekalet ücreti, iş avansı vb nedenlerden doğan alacaklarını göstermektedir. 
Cb) Diğer çeşitli borçlar: 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta kayıtlı 4.266.187 TL’nin; 1.939.822 TL’si Genel 

Müdürlük merkezine, 913.606 TL’si tta Gayrimenkul AŞ’ye, 105.588 TL’si de Taşucu 
işletmesine ait olup, söz konusu meblağın;  

1.355.411 TL’si Karakuz Maden Sahası İşletmecisi iken maden ocağının 
ihale ile Hekimhan Madenciliğe verilmesi neticesi, Bahar 
Madencilik San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin sahada bulunan cevher 
stokları rödevans bedeli borcuna karşılık yatırdığı, miktar ve 
fiyat olarak dava konusu olan ve dava sonucuna göre 
mahsup edilecek tutarı, 

714.909 “ Özkoyuncu Madencilik Firması ile yapılan protokollere istinaden 
firma adına 1613 ve 7793 sicil nolu Maden Sahaları için Migem'e 
ödenen devlet hakkı ve gecikme faizini,  

592.262 “ dağıtılacak Avukatlık vekalet ücretlerini, 

400.000 “ devralınan Uşak Toptan Satıcısı Dayıoğlu Gıda'dan tahsil 
edilemeyen kredili mamulat bedelinin 2006/261 sayılı Uşak 
1.Asliye Hukuk mahkemesinde takibi sonucunda 2010 yılında 
teminat mektuplarının nakde çevrilmesiyle emanet hesabına 
alınan bloke tutarını, 

312.456 “ Holding Yönetim Kurulu kararı ile çalışan personele 
Ocak/2004'de ödenen ancak, Yönetim Kurulu 01.03.2005 tarih ve 
3/10 sayılı Kararı ile tahsiline karar verilen ve tamamı 
mahkemelik olan prim alacaklarının 136 Hesap karşılıklarını, 

159.282 “ tahsil edilemeyen vekalet ücretlerinden; (70.102,53 TL'si SEKA 
İMİ Selüloz Kağıt AŞ Firması Ankara 10. İcra Müd. 2014/19731 
dosya vekâlet ücretini, 2.083,34 TL'si SGS Süpervise- Unit- İnt. 
Firmasına ait Ankara 10. İcra 2014/11301 dosya vekâlet ücretini, 
33.758,61TL'sı AKBANK SGS Unit- İnt. firmasına ait Ankara 
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10. İcra Müdürlüğü 2014-11300 dosya vekalet ücretini, 461,10 
TL'si Yeniceoba Belediyesi Konya 9. İcra Müdürlüğü 
2013/11355 dosaya vekalet ücretini, 740,00 TL'si Turan Tok 
Antalya 2. İcra 2013/9 dosya vekalet ücretini,  1.577,30 TL'si 
Ertur Tur Çaycuma İcra Müd. 2015/2634 vekâlet ücretini, 
1.566,20 TL'si Lider Tur Çaycuma İcra Müd. 2015/2632 dosya 
vekalet ücretini, 682,97 TL'sı Hüsamettin Yinanç Elbistan 
1.Asliye Huk. 2014/7552 icra dosyası vekâlet ücretini, 771,26 
TL'si Nihat Avşar Çankaya SGK Tümosan davası vekalet 
ücretini, 1.654,60 TL'sı Yasemin Özkesici alacak davası vekalet 
ücretini, 33.233,60 TL'si Abdülhamit Özalp davası vekâlet ücreti 
ve faiz tutarını, 11.561,67TL'si N. Yetkin-S. Bostancı-S. Savran 
ve C. Güngör’ün davası vekalet ücretini, 557,40 TL'si Berk İnşaat 
2016/3685 icra dosyası vekalet ücretini, 531,13 TL'si Mutki 
Belediyesi Diyarbakır 1. icra 2016/2868 dosya vekalet ücretini), 

108.612 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ personelinin kıdem ve ihbar 
tazminatı alacağını,  

88.999 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ Avukatlarına 2017 yılında 
ödenecek vekalet ücretlerini, 

81.411 “ Münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti. 
toptan satıcısı alacağını,  

70.039 “ Münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Personeli İ.Kubilay 
DEMİRKAYA'nın 1/3 maaş kesintisini, 

63.199 “ Münfesih tta Gayrimenkul AŞ. Manisa Bakkal Tic. Ltd. Şti.den 
Kredi borcuna karşılık hesaba alınan meblağı,  

58.820 “ Holding ''Memurları Müteselsil Kefalet Sandığı'' üyelerinin 
biriken faizli aidatlarını, 

51.409 “ Taşucu İşletmesi'nin ÇEAŞ Adana Mahkemelik tutarının 
blokesini, 

40.557 “ Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredilen Emek Lojmanı 
kiracılarının maaş ve ücretlerinden tahsil edilen kira tutarı ile 
kurum dışı oturanların Holding hesabına yatırdıkları (136 Hs.'ta 
alacağımızla karşılıklı) Milli Emlak Müdürlüğü kira alacağını, 

35.045 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ Kars Alkol Ambar fazlası olup, 
M. Şükrü Gündüz'e ödenmek üzere hesaba alınan meblağı,  

26.534 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ Personeli Sevim Gültiren'in 
Mahkeme kararı gereği 15.10.2007-31.10.2010 tarihleri arası 
geriye dönük maaş istihkakı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağını,  

25.815 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ işçileri toplu iş sözleşmesi farkı 
alacaklarını,   

20.650 “ Taşucu İşletmesinin Loras Özel Güvenlik-Konya SGK primi için 
alınan tutarını, 

17.746 “ Taşucu İşletmesi'nce Denizcilik Müsteşarlığı'na ödenecek olan 
Aralık/2015 ayı hasılatları üzerinden hesaplanan %6,5 römorkar-
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plotaj payını, 
15.126 “ Taşucu İşletmesi'nce Mal Müdürlüğü'ne ödenecek olan 

Aralık/2015 ayı hasılatları üzerinden hesaplanan %15 yükleme-
boşaltma hazine payını, 

4.670 “ Emek Lojmanlarında oturan personelin maaş ve ücretlerinden 
kesilen lojman yönetimi alacağını, 

3.114 “ devralınan Seka AŞ devir bilançosu ile gelen (138 hesapta takip 
edilen dava konusu olmuş alacağımız için) SGS Unit Firmasının  
bloke edilen alacağını, 

1.629 “ sözleşmeli Avukat Kağan Ulaşın vekalet ücreti alacağını, 

706 “ Holding’de beceri eğitimi gören öğrencilerin Aralık 2016 ayı 
istihkaklarını, 

178 “ satılan Tümosan İşletmesi şüpheli alacaklarını tahsil ederek 
zimmetine geçiren İşletme sözleşmeli Av. Selahattin Saatçi'nin 
bloke edilen vekalet ücreti alacağını,  

17.608 “ diğer mal ve hizmet alımlarından muhtelif kişi ve kuruluşlara 
borçları, 

4.266.187 TL göstermektedir. 

Bu hesapta yer alan 592.262 TL tutarındaki dağıtılacak vekalet ücretinin yıl 
sonu itibariyle Sümer Holding AŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ve 659 sayılı 
KHK’nin 14 üncü maddesinin 2/b fıkrasında belirlenen limitler dahilinde Hukuk 
Müşavirliğinde avukatlara dağıtıldıktan sonra kalan meblağa ait olduğu ayrıca tta 
Gayrimenkul AŞ‘den de 88.999 TL’nin vekalet ücreti devralındığı görülmektedir. 

Yapılan incelemelerde yürütülen davalar ile ilgili olarak tahsil edilen vekalet 
ücretlerinin 659 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesinin 2/b fıkrasında belirlenen limitler 
dahilinde Hukuk Müşavirliğinde çalışan avukatlara dağıtılmasına rağmen, aynı 659 
sayılı KHK’nin 2/c fıkrasında yer alan “Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, 
hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi 
amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda 
arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir.” 
hükmünün uygulanmadığı ve yıllar itibariyle biriken dağıtılacak vekalet ücretlerinin 
bilançoda bekletildiği görülmektedir. 

2016 yılsonu itibariyle Holding merkezinde biriken vekalet ücreti bakiyesi 
592.262 TL’ye yükselmiştir.  

Bu itibarla Kuruluş avukatlarınca takip edilen davalar nedeniyle tahsil edilen 
vekalet ücretlerinin, 659 sayılı KHK’nın 14.üncü maddesinin 2/b fıkrasında belirlenen 
limitler dahilinde Hukuk Müşavirliğinde çalışan avukatlara dağıtıldıktan sonra kalan 
meblağın, yine aynı KHK’nın 2/c fıkrasında yer alan hüküm dikkate alınarak, bu 
hesapta yer alan 592.262 TL’nin üçüncü bütçe yılını dolduran kısmının gelir 
kaydedilmesi önerilir. 

Holding lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 
karşı taraftan tahsil olunan ve hesapta biriken vekâlet ücretleri, Sümer Holding AŞ 
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Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ve 659 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesinde 
belirlenen limitler dahilinde Hukuk Müşavirliğinde avukatlara dağıtılmakta; Bu 
dağıtım sonunda arta kalan tutar, üçüncü bütçe yılı sonunda idarenin bütçesine gelir 
kaydedilmektedir.  

714.090 TL tutarındaki Özkoyuncu Madencilik Firması ile yapılan protokollere 
istinaden firma adına 1613 ve 7793 sicil no’lu Maden Sahaları için Migem'e ödenen 
devlet hakkı ve gecikme faizi;  Özkoyuncu Madencilik Firması’nca (maden sahasından 
çıkarılan tüvonan cevherin kırılması ve elenmesi suretiyle toz ve parça olarak satışı 
yapılan demir cevherinde, Maden Kanununun 9. Maddesi çerçevesinde “katma değer” 
sağlandığı öngörüsü ile) % 50 teşvikli olarak hesaplanan ve beyan edilen Devlet Hakkı 
ödemeler, ilgili firma ile yapılan rödevans sözleşmesi gereğince Holdingce ödenmekte 
iken, Maden İşleri Genel Müdürlüğünce gönderilen tebligatta; maden cevherinde 
yapılan kırma ve eleme işlemlerinin katma değer yaratmadığı, üretilen demir 
cevherinde metalürjik (Isıl ve kimyasal) işlem yapılması gerektiğinden bahisle, önceki 
yıllarda % 50 indirimli olarak ödenen Devlet Haklarının gecikme faizi ile birlikte 
teşviksiz ödenmesi, aksi halde yasal yaptırımların uygulanacağı belirtildiğinden,  
maden sahasında üretim faaliyetlerinin durdurulmamasını teminen, Devlet Hakkı 
farklarının ana parası Holdingce, gecikme cezası ise (rödevans sözleşmesi gereği, 
teşvikli ödemenin sorumluluğunu üstlenen) Firmaca itirazi kayıtla ödenmesi 
sağlanmış, ancak ödemesi yapılan, Devlet hakkı farklarının haksız yere alındığına dair 
Özkoyuncu Madencilik Firmasınca kazanılmış dava emsal gösterilerek, Holdingce de 
dava konusu yapılarak, Enerji ve Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davaların 
kazanılması halinde, gecikme faizinin Özkoyuncu Madencilik Firmasına geri 
ödeneceği konusunda, ilgili firma ile Holding arasında yapılan protokol çerçevesinde 
bu hesapta takip edilmesinden ileri geldiği görülmektedir.  

Hesapta bulunan 58.820 TL, 2489 sayılı Kefalet Sandığı Kanunu kapsamında 
mali sorumluluk gerektiren unvanlarda çalışan üyelerinin sebep olacağı zararları 
tazmin için oluşturulan ''Memurların Müteselsil Kefalet Sandığı Fonunda geçmiş 
yıllardan devreden birikimleri göstermektedir. 

2489 sayılı Kefalet Sandığı Kanunu kapsamında oluşturulan Holding’in 
Memurların Müteselsil Kefalet Sandığı’nın herhangi bir işlevi kalmadığı ve Sandığın 
tasfiyesi için söz konusu Kanunda herhangi bir hüküm bulunmadığından, yapılan adres 
araştırması neticesinde sandık üyelerine birikmiş ödemelerinin iade edilmesi suretiyle 
tasfiye süreci devam etmektedir.  

2016 yılı içinde yapılan araştırmalar sonucunda kayıtlarda yer alan 18 kişiden 
2’sinin vefat ettiği ve mirasçısının olmadığı, 2 kişinin ise daha önce kefalete tabi 
görevde çalışmadıkları tesbit edilmiş ve herhangi bir ödeme yapılmamıştır.   

40.557 TL tutarındaki Defterdarlığa olan borcun;  Ankara Emek Mahallesinde 
bulunan lojmanlarla ilgili olarak ikinci ÖYK kararının alındığı 30.09.2014 tarihinden 
sonra Defterdarlık adına Holding içi ve dışı personelden tahsil edilen kira 
bedellerinden doğan borç, “Diğer çeşitli alacaklar” hesabında ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere Defterdarlıktan olan alacaktan mahsup edilmek suretiyle tasfiye 
edildiği görülmüştür. 
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ödeneceği konusunda, ilgili firma ile Holding arasında yapılan protokol çerçevesinde 
bu hesapta takip edilmesinden ileri geldiği görülmektedir.  
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2016 yılı içinde yapılan araştırmalar sonucunda kayıtlarda yer alan 18 kişiden 
2’sinin vefat ettiği ve mirasçısının olmadığı, 2 kişinin ise daha önce kefalete tabi 
görevde çalışmadıkları tesbit edilmiş ve herhangi bir ödeme yapılmamıştır.   

40.557 TL tutarındaki Defterdarlığa olan borcun;  Ankara Emek Mahallesinde 
bulunan lojmanlarla ilgili olarak ikinci ÖYK kararının alındığı 30.09.2014 tarihinden 
sonra Defterdarlık adına Holding içi ve dışı personelden tahsil edilen kira 
bedellerinden doğan borç, “Diğer çeşitli alacaklar” hesabında ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere Defterdarlıktan olan alacaktan mahsup edilmek suretiyle tasfiye 
edildiği görülmüştür. 

 

 

Yine bu hesapta yer alan 1.629 TL tutarındaki Holdingin sözleşmeli avukatı 
olan Kaan Ulaş’ın vekalet ücreti alacağının; kendisine takip ve sonuçlandırılmak üzere 
tevdi edilen İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/15 E. 2011/37 K.  sayılı 
kararının süresi içerisinde temyiz edilmemesi, Kurum aleyhine kesinleşmesine 
sebebiyet vermesi nedeniyle, 241.406 TL ve 16429 TL Kurum zararının tahsilini 
teminen, İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/366 esasında açılan alacak 
davasında; Mahkemenin 14.04.2016 tarih, 2016/180 K. sayılı kararı ile davanın 
reddine karar verildiği ve kararın temyizi ile Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 
2016/25484 esasında takip edilmesi üzerine, davanın temyiz sonucuna göre işlem 
yapılmak amacıyla bekletildiği görülmektedir. 

D-Alınan avanslar: 
Bu hesapta kayıtlı 2.770.196 TL’nin; 2.763.779 TL’si tta Gayrimenkul AŞ’nin, 

6.417 TL’si de Taşucu İşletmesinin liman hizmetleri için gerçek ve tüzel kişilerden 
aldığı avansları göstermektedir. 

2.763.780 TL’si tta Gayrimenkul AŞ’ye ait peşin tütün satışları nedeniyle 
alınan avansları göstermekte olup tütünlerin teslimini müteakip iade edilmesi 
beklenmektedir.  

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
Bu hesap işlem görmemiştir. 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Holding’in sorumlu ve mükellef sıfatıyla ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, 

sigorta primi, sendika aidatı, icra kesintileri ve benzeri yükümlülüklerinin izlendiği bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi 811.012 TL olup, bunun; 375.007 TL’si ödenecek 
vergi ve fonlara, 436.005 TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine aittir. 

375.007 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonların; 
 

269.286 TL'si personelin maaş ve ücretlerden stope edilen gelir ve damga 
vergisine, 

84.964 “ tevkif edilen katma değer vergisine, 
15.678 “ üçüncü kişilerin istihkaklarından stope edilen gelir ve damga 

vergisine, 
5.077 “ Kuruluşun iş ve işlemlerinden kesilen damga vergisi, 

375.005 TL aittir 

436.005 TL tutarındaki ödenecek sosyal güvenlik kesintilerinin; 

157.407 TL’si personelin ödenecek SGK kurum karşılıklarını, 
149.232 “ Holding’ten emekli olan personelin 2017 yılında SGK'ya 

ödenecek makam ve temsil tazminatını ve ölüm yardımlarını,  
105.400 “ sözleşmeli personel ve işçi sigorta primleri şahıs kesintilerini, 

11.588 “ işsizlik sigortası kurum karşılıklarını,  
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6.700 “ 2016 yılı Ekim-Kasım-Aralık 2016 aylarında firmalardan 
kesilen Asgari Ücret Destek Pirim kesintisini,  5.626 “ sözleşmeli personel ve işçilerin işsizlik sigortası primi şahıs 
kesintilerini,  

52 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ’nin işçi sendikası aidatı 
bakiyesini,  

 436.005 TL göstermektedir. 
Holding’in gerek yükümlü ve gerekse aracı olarak ödediği tüm vergi, resim ve 

harçların, yukarıdaki hesaplardan geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın ayrıntısına, 
rapor eklerine alınan “Vergiler” (Ek:12) çizelgesinde yer verilmiştir. 

G-Borç ve gider karşılıkları: 
Bilanço gününde belirgin olarak ortaya çıkan ancak tutarının ne olacağı kesin 

olarak bilinmeyen veya tutarı bilinmekle birlikte ne zaman tahakkuk edeceği 
bilinmeyen kısa vadeli borçlar ya da giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği bu 
hesap grubunun 2016 yılsonu itibariyle bakiye vermemiştir. 

Ancak 2015 bilançosunda bu hesapta yer alan, devralınan TDÇİ aleyhine, Em-
Export Dış Ticaret AŞ tarafından açılan ve aleyhte sonuçlanan davaya ilişkin olarak 
ödenmek üzere 72.000 ton 541 kg kütük demir bedeli için ayrılan 60.370.687 TL 
tutarında borç karşılıklarının, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere yıl içinde 
gerekli ödeme yapılarak hesabın kapatıldığı görülmektedir. 

Sayıştayın geçmiş yıllar denetim raporlarında yer aldığı üzere; “TDÇİ ile 
Export Dış Ticaret AŞ arasında 1983 yılında imzalanan ve 11.03.1984 tarihli TDÇİ 
Yönetim Kurulu Kararı ile tasdik edilen sözleşmede; Em-Export Dış Ticaret AŞ’nin 
temin edeceği 400 bin ton % 64-68 tenörlü demir cevheri ile finanse edeceği 273 bin 
ton kömür karşılığında, sözleşmede belirtilen üç çeşit kütük demirden firmanın tercih 
edeceği çeşitlerden 1984 yılında 150 bin ton, 1985 yılında 85 bin ton olmak üzere 
toplam 235 bin ton kütük demiri TDÇİ AŞ’nin İSDEMİR tesislerinde üretip teslim 
edeceği, demir kütüklerin teslimini müteakip 3 iş günü içerisinde firmanın fason 
üretim bedeli ödemesi öngörülmüştür, 

Uygulamada TDÇİ AŞ ile Em-Export AŞ arasında görüş ayrılıklarının doğmuş 
olduğu, ihtilaflarla ilgili taraflar arasında önce sulh görüşmelerinin yapıldığı, ancak 
görüşmeler sonuçsuz kalarak, konunun Em-Export AŞ tarafından yargıya intikal 
ettirilmiştir. 

Em-Export AŞ’nin 1984 yılında kendisine teslim edilmesi gereken 150 bin ton 
kütük demirden bakiye 78.968 ton kütük demirin aynen teslimi talebiyle TDÇİ AŞ’ye 
karşı başlattığı yasal süreçte mahkeme; “ Em-Export Dış Ticaret AŞ tarafından tedarik 
edilerek TDÇİ AŞ’ye teslim edilen cevher ve kömür ile toplam 222.000,413 ton kütük 
demir üretilebileceği, bunun 71.031,872 tonunun TDÇİ tarafından teslim edilmiş 
olduğu ve karara bağlanan 78.968 tonunun Em-Export Dış Ticaret AŞ’ye aynen teslim 
edilmesi gerektiği” şeklinde sonuçlandığı; Mahkeme kararı gereğince Em-Export Dış 
Ticaret AŞ’nin 78.968 ton kütük demir karşılığı olarak 18.611.751 TL’nin ( 5.713.000 
TL’si ana para geri kalanı ise faiz tutarı ) tahsili talebiyle icra takibine geçtiği ve 
neticede, 26.04.2002 tarihinde toplam 22.607 bin TL ödeme yapılarak söz konusu borç 
kapatılmıştır. 
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 Em-Export AŞ’ye 1985 yılında teslim edilmeyen 85 bin ton demir kütüğünün 
aynen teslimi davasında ise; mahkemenin Holding’e 29.06.2009 tarihinde tebliğ 
olunan 16.04.2009 tarih,  2001/425 Esas ve 2009/271 K. sayılı kararında “ davanın 
kısmen kabulü ile KDV hariç 3.143,58 TL fason imalat bedelinin ödenmesi 
karşılığında 72.000,541 ton kütük demirin Em- Export Dış Ticaret AŞ’ye ödenmesine” 
hükmetmiş olduğu, Yargıtay temyiz incelemesinde onanan karara karşı, Holding 
tarafından yapılan karar düzeltme talebinin ise reddedildiği, karşı taraf vekilinin maddi 
hata başvurusunun da reddedilerek, mahkeme kararının 14.05.2013 tarihinde 
kesinleşmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü üzere; Em- Export AŞ’nin yaptığı 
yasal takip neticesinde TDÇİ AŞ’den, 1985 yılına ait 72 bin ton kütük demiri aynen 
talep etme hakkı 29.06.2009 tarihinde doğmasına rağmen, icra takibini bir türlü 
başlatmamıştır.  

Bunun üzerine Holding’çe Em-Export firması ile devralınan TDÇİ Genel 
Müdürlüğü arasındaki 19.10.1983 tarihli fason üretim protokolü gereğince üretilmesi 
gerektiği halde üretilemeyen 72.000 Ton 541 kg kütük demirin aynen ifasını gerektiren 
mahkeme kararının gereğini teminen, 2014 yılında uluslararası ABD Dolar/ton demir 
fiyatlarını uygulayarak karşılık ayırmış ve bu tarihten itibaren her yıl sonu itibariyle de 
ayırdığı karşılığı ABD Doları üzerinden güncellemiştir  

Diğer yandan Em-Export AŞ. tarafından 1985 yılında teslim edilmesi gerektiği 
iddia edilen 87.642 ton demir kütüğün aynen teslimi talebiyle TDÇİ AŞ’ye karşı açılan 
ikinci davada Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2001/425 Esas ve 2009/271 K. 
sayılı kararında teslimine karar verilen kütük demir evsafının belirlenmemiş olması 
nedeniyle Em-Export Dış Ticaret AŞ tarafından açılmış ve aleyhte kesinleşmiş yargı 
kararı uyarınca 72.000 ton 541 kg kütük demire ilişkin 79.448.000 TL emtia bedelinin 
döviz riskine bağlı olarak her geçen gün Holding varlıkları üzerinde oluşturduğu 
mevcut ve muhtemel yabancı kaynak baskısının azaltılmasını teminen, söz konusu 
yükümlülüğün ödenmesini teminen, Holding tarafından Em-Export AŞ’ne karşı 
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2014/1133 esası ile, hangi evsafta kütük 
demir teslim etmekle yükümlü olduğunun tespiti talebiyle dava açılmış olup, 
Mahkemenin 19.02.2015 tarih, 2015/91 K. sayılı kararında “HMK 305 ve 306. 
maddeleri gereğince hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt 
uyandırıyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını 
veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir, hüküm ancak onu veren 
mahkemeden istenebilir” gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir.  

Bu karar üzerine; Holding’ce hüküm mahkemesinden kararının tavzihi talep 
edilmiş ise de; Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 10.03.2016 tarih, 2001/425 E., 
2009/271 K. sayılı kararında “6100 sayılı HMK’nun 305. maddesine göre hüküm 
fıkrasında taraflara tanınan hakların ve borçların sınırlandırılamayacağı, 
genişletilemeyeceği veya değiştirilemeyeceği” gerekçesiyle tavzih talebinin reddine 
karar verilmiştir.  

Anılan karar Holding tarafından temyiz edilmiştir. 
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Bu arada; Zincirlikuyu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, Em-Export Dış 
Ticaret AŞ’nin vergi borcu nedeniyle, Holdinge tebliğ edilen 12.01.2016 tarih, 1929 
sayılı haciz bildirisi ile Em-Export AŞ’nin vergi dairesine olan 114.540.431,68 TL. 
tutarındaki borcu nedeniyle Holdingden alacaklarına haciz konulduğu bildirilmiş, 
Holdingce bu haciz bildirisine “borcun aynen teslim borcu olduğu, henüz para borcuna 
dönüşmediği, haciz bildirisinin borcun ödenmesi esnasında dikkate alınacağı, ayrıca 
haciz bildirisinde belirtilen alacak tutarı olan 114.540.431,68 TL’nin, Holding borcunu 
aşan kısmına itiraz edildiği” yönünde beyanda bulunulmuştur.  

Bilahare Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nin 26.08.2016 tarih, 18743 sayılı yazısı ile 
alacak miktarı 118.368.422,09 TL olarak güncellenmiş, neticeten 06.09.2016 tarih, 
19128 sayılı yazıda haciz bildirimine konu aynen teslimine hükmedilen 72.000,541 ton 
kütük demirin parasal değerinin, 1984 yılı teslimata ilişkin ilamın infazında dikkate 
alınan demir kütüklerin evsafı esas alınarak hesaplanması ve hesaplanan tutarın yazıda 
belirtilen hesaba ödenmesi bildirilmiştir. 

Söz konusu haciz bildirimlerinin gereğinin ifasını teminen; Holdingce Ankara 
1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2001/425 Esas ve 2009/271 Karar sayılı ilamında 
Em-Export AŞ’ne aynen teslimine hükmedilen 72.000,541 ton kütük demirin 6183 
sayılı A.A.T.U.H.K. md.79/son ve 2004 sayılı İ.İ.K. md. 24/5 hükümleri gereğince 
parasal değerinin hesaplanması için, Em-Export AŞ. tarafından 1984 yılında teslim 
edilmesi gereken 78.968 ton kütük demirin aynen teslimi talebiyle TDÇİ AŞ. aleyhine 
açılan ilk davada mahkemece dava konusu kütük demirin aynen teslimine dair verilen 
karara dayalı yapılan icra takibindeki bedel belirlenmesi usulü takip edilerek, İstanbul 
Ticaret Odası’ndan “DİN 17145 USD 7 normunda (haddelenerek) 100x100x12000 cm 
ölçülerinde imal edilmiş ve DİN normuna uygun ve bağlı olarak (max. 4000 kg. 
ağırlığında) deniz aşırı seyahate uygun ve mukavim ambalajlanmış demir kütüğünün 
birim ton fiyatının 27.01.2016 tarihindeki KDV hariç yurtiçi fiyatının en kısa süre 
içerisinde Kurumumuza bildirilmesi” talep edilmiş olup, alınan 27.10.2016 tarih, 
133043 sayılı yazıda; söz konusu ürüne ilişkin yurt içinde ikame bir üretici 
bulunmaması sebebi ile yapılan değerlendirme neticesinde yaklaşık 450 USD/Ton 
olabileceği yönünde görüş oluşturulduğu” bildirilmiştir.  

Bunun yanı sıra Protokol eki “Teknik Raporla İlgili Uygulama” metninin 
“Üretilecek Kütük Demir” başlıklı maddesinde belirli evsaflardaki her bir kütük 
demirin Türkiye’de üretim imkanı olup olmadığı ve güncel ton birim fiyatlarının 
tespiti amacıyla Genel Müdürlüğün 24.08.2016 tarih ve 288 sayılı Olur’u ile 
oluşturulan komisyon marifetiyle yapılan ilk incelemede sözleşmede belirlenen her bir 
kütük demirin güncel fiyatı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve üretici firmalardan 
istenilmiş olup, alınan cevabi yazılarda DİN 17145 USD 7 normunda demir kütüğüne 
ilişkin olarak üretim yapılmaması nedeniyle fiyat bilgisi verilmemiş, 03.10.2016 
tarihinde imza altına alınan komisyon raporunda diğer evsaftaki cari kütük demir 
fiyatları 340-383 USD/Ton olarak belirlenmiştir.  

Kamu alacaklarının tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, bu Kanunun “Üçüncü Şahıslardaki Menkul 
Malların, Alacak ve Hakların Haczi” başlıklı 79/1 maddesinde; “Hamiline yazılı 
olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire 
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Bu arada; Zincirlikuyu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, Em-Export Dış 
Ticaret AŞ’nin vergi borcu nedeniyle, Holdinge tebliğ edilen 12.01.2016 tarih, 1929 
sayılı haciz bildirisi ile Em-Export AŞ’nin vergi dairesine olan 114.540.431,68 TL. 
tutarındaki borcu nedeniyle Holdingden alacaklarına haciz konulduğu bildirilmiş, 
Holdingce bu haciz bildirisine “borcun aynen teslim borcu olduğu, henüz para borcuna 
dönüşmediği, haciz bildirisinin borcun ödenmesi esnasında dikkate alınacağı, ayrıca 
haciz bildirisinde belirtilen alacak tutarı olan 114.540.431,68 TL’nin, Holding borcunu 
aşan kısmına itiraz edildiği” yönünde beyanda bulunulmuştur.  

Bilahare Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nin 26.08.2016 tarih, 18743 sayılı yazısı ile 
alacak miktarı 118.368.422,09 TL olarak güncellenmiş, neticeten 06.09.2016 tarih, 
19128 sayılı yazıda haciz bildirimine konu aynen teslimine hükmedilen 72.000,541 ton 
kütük demirin parasal değerinin, 1984 yılı teslimata ilişkin ilamın infazında dikkate 
alınan demir kütüklerin evsafı esas alınarak hesaplanması ve hesaplanan tutarın yazıda 
belirtilen hesaba ödenmesi bildirilmiştir. 

Söz konusu haciz bildirimlerinin gereğinin ifasını teminen; Holdingce Ankara 
1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2001/425 Esas ve 2009/271 Karar sayılı ilamında 
Em-Export AŞ’ne aynen teslimine hükmedilen 72.000,541 ton kütük demirin 6183 
sayılı A.A.T.U.H.K. md.79/son ve 2004 sayılı İ.İ.K. md. 24/5 hükümleri gereğince 
parasal değerinin hesaplanması için, Em-Export AŞ. tarafından 1984 yılında teslim 
edilmesi gereken 78.968 ton kütük demirin aynen teslimi talebiyle TDÇİ AŞ. aleyhine 
açılan ilk davada mahkemece dava konusu kütük demirin aynen teslimine dair verilen 
karara dayalı yapılan icra takibindeki bedel belirlenmesi usulü takip edilerek, İstanbul 
Ticaret Odası’ndan “DİN 17145 USD 7 normunda (haddelenerek) 100x100x12000 cm 
ölçülerinde imal edilmiş ve DİN normuna uygun ve bağlı olarak (max. 4000 kg. 
ağırlığında) deniz aşırı seyahate uygun ve mukavim ambalajlanmış demir kütüğünün 
birim ton fiyatının 27.01.2016 tarihindeki KDV hariç yurtiçi fiyatının en kısa süre 
içerisinde Kurumumuza bildirilmesi” talep edilmiş olup, alınan 27.10.2016 tarih, 
133043 sayılı yazıda; söz konusu ürüne ilişkin yurt içinde ikame bir üretici 
bulunmaması sebebi ile yapılan değerlendirme neticesinde yaklaşık 450 USD/Ton 
olabileceği yönünde görüş oluşturulduğu” bildirilmiştir.  

Bunun yanı sıra Protokol eki “Teknik Raporla İlgili Uygulama” metninin 
“Üretilecek Kütük Demir” başlıklı maddesinde belirli evsaflardaki her bir kütük 
demirin Türkiye’de üretim imkanı olup olmadığı ve güncel ton birim fiyatlarının 
tespiti amacıyla Genel Müdürlüğün 24.08.2016 tarih ve 288 sayılı Olur’u ile 
oluşturulan komisyon marifetiyle yapılan ilk incelemede sözleşmede belirlenen her bir 
kütük demirin güncel fiyatı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve üretici firmalardan 
istenilmiş olup, alınan cevabi yazılarda DİN 17145 USD 7 normunda demir kütüğüne 
ilişkin olarak üretim yapılmaması nedeniyle fiyat bilgisi verilmemiş, 03.10.2016 
tarihinde imza altına alınan komisyon raporunda diğer evsaftaki cari kütük demir 
fiyatları 340-383 USD/Ton olarak belirlenmiştir.  

Kamu alacaklarının tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine tabi olup, bu Kanunun “Üçüncü Şahıslardaki Menkul 
Malların, Alacak ve Hakların Haczi” başlıklı 79/1 maddesinde; “Hamiline yazılı 
olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş, ücret, kira vesaire 

 

 

gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan 
üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi, borçlu veya zilyet olan veyahut alacak ve 
hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği 
suretiyle yapılır. Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile;  bundan 
böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak 
ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil 
dairesine teslim edebileceği ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi 
takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek 
zorunda kalacağı ve bu maddenin üç, dört ve beşinci fıkra hükümleri üçüncü şahsa 
bildirilir.” denilmekte; aynı maddenin son fıkrasında “Menkul malların aynen teslimi 
mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu madde hükmüne göre; kamu borçlusunun 3. şahıslardaki anılan madde 
kapsamına giren menkul mal alacak ve haklarının haczine ilişkin bildirime (haciz 
ihbarnamesine) karşı 3. şahıs tarafından 7 gün içerisinde itiraz edilmediği taktirde, mal 
elinde, borç zimmetinde kalmış sayılmakta ve bu Kanunun 54. ve devamı 
maddelerindeki cebren tahsil ve takip esaslarına ilişkin hükümler gereğince takibata 
tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda 3. şahsa karşı zimmetinde sayılan bu borçtan dolayı 
cebren tahsile geçilmeden önce, anılan Kanun'un 55. maddesi hükmünde öngörülen 
bilgilerin tümünü içeren bir ödemeye çağrı yazısı, yani ödeme emri tebliğ 
edilmektedir. 

Yasal düzenleme bu yönde olmakla birlikte; Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nce 
ödeme emri düzenlenmesi yoluna gidilmeyerek, 06.09.2016 tarih, 19128 sayılı yazı ile 
haciz bildirimine konu aynen teslimine hükmedilen 72.000,541 ton kütük demirin 
parasal değerinin, 1984 yılı teslimata ilişkin ilamın infazında dikkate alınan demir 
kütüklerin evsafı esas alınarak hesaplanması ve hesaplanan tutarın yazıda belirtilen 
hesaba ödenmesi bildirilmiştir. Ancak 6183 sayılı Kanunda malın bedelinin tespitinde 
hangi tarihin esas alınacağı, ne usulle tespit edileceğine ilişkin bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Diğer yandan, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun “Para ve Teminattan Başka 
Borçlar Hakkında İlamların İcrası” başlıklı 24. maddesinde ise; “Menkul malın değeri, 
ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından 
haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. Hükmolunan menkulün değeri, 
borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek 
bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.” hükmü yer almaktadır.  

Bu itibarla; Genel Müdürlük Makamı’nın 24.08.2016 tarih ve 288 sayılı Olur’u 
ile oluşturulan komisyon marifetiyle, 6183 sayılı Kanun metninde bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde İcra ve İflâs Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağına ilişkin 
genel bir atıf yer almamakla birlikte; Kanunun birçok maddesinde 2004 sayılı İİK’na 
atıf yapılmış olduğu dikkate alınarak ve Kurum menfaatleri gözetilerek, bu kez, 
Holdingce malın değerinin belirlenmesinde 2004 sayılı İİK’nun yukarıda değinilen 24. 
maddesi gereğince, haczin yapıldığı tarih olarak Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nce 
gönderilen Haciz Bildiriminin tebliğ tarihi olan 27.01.2016 tarihi esas alınarak her bir 
kütük demirin 27.01.2016 tarihindeki fiyatı İstanbul Ticaret Odası, diğer Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve üretici firmalardan istenilmiş olup, alınan cevabi yazılarda 
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yine DİN 17145 USD 7 normunda demir kütüğüne ilişkin olarak üretim yapılmaması 
nedeniyle fiyat bilgisi verilmemiş, diğer evsaftaki kütük demirleri için üretici 3 
firmadan alınan fiyat ortalaması 288,91USD/Ton, Çelik Üreticileri Derneği’nce 
bildirilen fiyat 282,50 USD/Ton, İstanbul Ticaret Odası’nca bildirilen fiyat 400 
USD/Ton ortalaması alınmak suretiyle 323,80 USD/Ton fiyat belirlenmiştir.  

Bu gelişmeleri takiben, Kurum hak ve menfaatlerinin etkinlikle korunmasını 
teminen, Genel Müdürlüğün 07.12.2016 tarih, 820-450 sayılı Onayı ile; Zincirlikuyu 
Vergi Dairesi’nce gönderilen haciz bildirileri gereğince yapılacak ödemede, 
sözleşmede belirlenen “hangi kütük demir evsafının”, “hangi tarihteki değerinin” esas 
alınması gerektiği hususlarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman YILMAZ’dan hukukî uzman 
görüşü alınmıştır.  

Doç. Dr. Süleyman YILMAZ tarafından ilgili tüm dava dosyaları, icra dosyası, 
protokol ve ekleri üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda hazırlanan 12.12.2016 
tarihli “Hukuki Uzman Görüşü”nde;  

“Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, taraflar arasındaki sözleşmede 
edim “seçimlik borç” şeklinde belirlenmiş ve seçim hakkı Em-Export’a bırakılmıştır. 
Esasen Em-Export vekili dava açarken, seçim hakkını kullanarak, sözleşmede 
belirlenen “Spesifikasyonlar”dan hangisini seçtiğini belirtmesi gerekirdi. Dava açarken 
belirtmediğine ve 2001 yılından 2009 yılına kadar süren dava sürecinde, seçim 
hakkına ilişkin olarak hiçbir açıklamada bulunmadığına göre, artık seçim hakkının 
gerek Yargıtay uygulaması, gerekse doktrindeki görüşlere göre borçluya yani TDÇİ 
AŞ’ye geçtiğini kabul etmek gerekir. Bu durumda TDÇİ AŞ şu anda ise, Sümer 
Holding AŞ, taraflar arasındaki Protokol’ün eki niteliğindeki “Teknik Raporla İlgili 
Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı maddesinde belirtilen demir 
kütük evsaflarından birini seçerek, edimini yerine getirmekle, Ankara 1. Asliye Ticaret 
Mahkemesi 2001/425 E., 2009/271 K. sayılı kararını yerine getirmiş sayılacaktır.”  

“Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında: 
6183 sayılı Kanun uyarınca haciz bildirisi Sümer Holding AŞ’ye 27.01.2016 

tarihinde tebliğ edildiğine ve menkul mal da Sümer Holding AŞ’nin elinde 
bulunmadığına göre, menkul malın 27.01.2016 tarihli değeri üzerinden ödeme 
yapılması gerekir. Sümer Holding AŞ, taraflar arasındaki Protokol’ün eki niteliğindeki 
“Teknik Raporla İlgili Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı 
maddesinde belirtilen demir kütük evsaflarından birini seçerek, seçtiği kütük demirin 
27.01.2016 tarihindeki değeri üzerinden ödeme yapması gerekir.” 

Tespitlerine yer verilmiş ve  “Sonuç”  bölümünde; 
“1) Sümer Holding AŞ. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TDÇİ AŞ 

ile Em-Export arasında imzalanan 19.10.1983 tarihli Protokol’ün eki “Teknik Raporla 
İlgili Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı hükmüne göre bir 
“seçimlik borç”un belirlendiği, 

2) Uygulama Protokolü’nün 8. Maddesine göre, seçimlik borcu seçme 
yetkisinin alıcı konumundaki Em-Export’a tanındığı, 
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yine DİN 17145 USD 7 normunda demir kütüğüne ilişkin olarak üretim yapılmaması 
nedeniyle fiyat bilgisi verilmemiş, diğer evsaftaki kütük demirleri için üretici 3 
firmadan alınan fiyat ortalaması 288,91USD/Ton, Çelik Üreticileri Derneği’nce 
bildirilen fiyat 282,50 USD/Ton, İstanbul Ticaret Odası’nca bildirilen fiyat 400 
USD/Ton ortalaması alınmak suretiyle 323,80 USD/Ton fiyat belirlenmiştir.  

Bu gelişmeleri takiben, Kurum hak ve menfaatlerinin etkinlikle korunmasını 
teminen, Genel Müdürlüğün 07.12.2016 tarih, 820-450 sayılı Onayı ile; Zincirlikuyu 
Vergi Dairesi’nce gönderilen haciz bildirileri gereğince yapılacak ödemede, 
sözleşmede belirlenen “hangi kütük demir evsafının”, “hangi tarihteki değerinin” esas 
alınması gerektiği hususlarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman YILMAZ’dan hukukî uzman 
görüşü alınmıştır.  

Doç. Dr. Süleyman YILMAZ tarafından ilgili tüm dava dosyaları, icra dosyası, 
protokol ve ekleri üzerinde yapılan detaylı inceleme sonucunda hazırlanan 12.12.2016 
tarihli “Hukuki Uzman Görüşü”nde;  

“Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, taraflar arasındaki sözleşmede 
edim “seçimlik borç” şeklinde belirlenmiş ve seçim hakkı Em-Export’a bırakılmıştır. 
Esasen Em-Export vekili dava açarken, seçim hakkını kullanarak, sözleşmede 
belirlenen “Spesifikasyonlar”dan hangisini seçtiğini belirtmesi gerekirdi. Dava açarken 
belirtmediğine ve 2001 yılından 2009 yılına kadar süren dava sürecinde, seçim 
hakkına ilişkin olarak hiçbir açıklamada bulunmadığına göre, artık seçim hakkının 
gerek Yargıtay uygulaması, gerekse doktrindeki görüşlere göre borçluya yani TDÇİ 
AŞ’ye geçtiğini kabul etmek gerekir. Bu durumda TDÇİ AŞ şu anda ise, Sümer 
Holding AŞ, taraflar arasındaki Protokol’ün eki niteliğindeki “Teknik Raporla İlgili 
Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı maddesinde belirtilen demir 
kütük evsaflarından birini seçerek, edimini yerine getirmekle, Ankara 1. Asliye Ticaret 
Mahkemesi 2001/425 E., 2009/271 K. sayılı kararını yerine getirmiş sayılacaktır.”  

“Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında: 
6183 sayılı Kanun uyarınca haciz bildirisi Sümer Holding AŞ’ye 27.01.2016 

tarihinde tebliğ edildiğine ve menkul mal da Sümer Holding AŞ’nin elinde 
bulunmadığına göre, menkul malın 27.01.2016 tarihli değeri üzerinden ödeme 
yapılması gerekir. Sümer Holding AŞ, taraflar arasındaki Protokol’ün eki niteliğindeki 
“Teknik Raporla İlgili Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı 
maddesinde belirtilen demir kütük evsaflarından birini seçerek, seçtiği kütük demirin 
27.01.2016 tarihindeki değeri üzerinden ödeme yapması gerekir.” 

Tespitlerine yer verilmiş ve  “Sonuç”  bölümünde; 
“1) Sümer Holding AŞ. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TDÇİ AŞ 

ile Em-Export arasında imzalanan 19.10.1983 tarihli Protokol’ün eki “Teknik Raporla 
İlgili Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı hükmüne göre bir 
“seçimlik borç”un belirlendiği, 

2) Uygulama Protokolü’nün 8. Maddesine göre, seçimlik borcu seçme 
yetkisinin alıcı konumundaki Em-Export’a tanındığı, 

 

 

3) Em-Export vekilinin dava açarken, seçim hakkını kullanarak, sözleşmede 
belirlenen “Spesifikasyonlar”dan hangisini seçtiğini belirtmesinin gerektiği, dava 
açarken belirtmediğine ve 2001 yılından 2009 yılına kadar süren dava sürecinde, seçim 
hakkına ilişkin olarak hiçbir açıklamada bulunmadığına göre, artık seçim hakkının 
gerek Yargıtay uygulaması, gerekse doktrindeki görüşlere göre borçluya yani TDÇİ 
AŞ’ye ve dolayısıyla Sümer Holding AŞ’ye geçtiğini kabul etmek gerektiği, 

4) Sümer Holding AŞ’nin, taraflar arasındaki Protokol’ün eki niteliğindeki 
“Teknik Raporla İlgili Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı 
maddesinde belirtilen demir kütük evsaflarından birini seçerek, seçtiği kütük demirin 
27.01.2016 tarihindeki değeri üzerinden ödeme yapmasının gerektiği”, 

Mütalaasını vermiştir.  
Alınan “Hukuki Uzman Görüşü” doğrultusunda Genel Müdürlüğün  24.08.2016 

tarih ve 288 sayılı Olur’u ile oluşturulan Komisyon tekrar toplanarak, seçimlik hakkın 
Kuruma geçtiği esasından hareketle yapılan değerlendirme sonucunda hazırlanan 
16.12.2016 tarihli Komisyon Raporu’nda; 19.10.1983 tarihli Protokol eki “Teknik 
Raporla İlgili Uygulama” metninin “Üretilecek Kütük Demir” başlıklı maddesinde 
belirlenen kütük demir evsaflarına uygun teklif veren tek firma olan Çebitaş Demir 
Çelik Endüstrisi A. Ş.’den alınan 27.01.2016 tarihine ilişkin fiyatların;  

100x100 mm 6-9-12 m., DIN17100 RST 37 spesifikasyonundaki kütük demirin 
285 $/Ton +KDV,  

120x120 mm. 6-9-12 m.,DIN17100 RST 37 spesifikasyonundaki kütük demirin 
275 $/Ton +KDV, 

olduğu,  
Bu fiyatlardan Kurum lehine bulunduğu değerlendirilen 120x120 mm. 6-9-12m, 

DIN17100 RST 37 spesifikasyonundaki kütük demirin fiyatının 275 $/Ton 
(27/01/2016 tarihli TCMB döviz alış kuru 1 $=3,0208 TL),  275 $/Ton x 3,0208 TL/$ 
= 830,72 TL/Ton olduğu, Mahkemenin vermiş olduğu karar dikkate alındığında, 
72.000,541 Ton x 830,7200TL/Ton=59.812.289,42 TL’nin Em-Export AŞ’ye (fason 
ücret olan KDV hariç 3.143,58 TL’nin düşülerek) ödenmesi gerektiği” 

 tespitini yapmıştır.  
Bu tesbit ve çalışmalar sonucunda Holding Yönetim Kurulunun 20.12.2016 

tarih ve 13/69 sayılı kararıyla;  “Em-Export Dış Ticaret AŞ tarafından Holding 
aleyhine açılan davaya ilişkin yapılacak ödeme ile ilgili olarak; Ankara 1. Asliye 
Ticaret Mahkemesi’nce verilen 2001/425 E., 2009/271 K. sayılı “davanın kısmen 
kabulü ile KDV hariç 3.143,58 TL. fason imalat bedelinin ödenmesi karşılığında 
72.000,541 ton kütük demirin Em- Export Dış Ticaret AŞ’ne aynen teslimine ” dair 
Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşmiş karar gereğinin, Zincirlikuyu Vergi 
Dairesi tarafından gönderilen haciz ihbarnameleri gereğince 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 79/1 maddesi hükmü uyarınca 
72.000,541 ton kütük demir bedelinin Zincirlikuyu Vergi Dairesi’ne ödenmek 
suretiyle yerine getirilmesine, 
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Yapılacak ödemede Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç .Dr. Süleyman YILMAZ tarafından hazırlanan 
12.12.2016 tarihli “Hukuki Uzman Görüşü” dikkate alınarak seçimlik hakkın 
Kurumumuza geçtiği ve malın değerinin belirlenmesinde 2004 sayılı İcra İflas 
Kanunu’ nun 24.maddesi hükmü uyarınca Zincirlikuyu Vergi Dairesince gönderilen 
haciz ihbarnamesinin Kurumumuza tebliğ tarihinin esas alınması gerektiğinin 
kabulünden hareketle düzenlenen 16.12.2016 tarihli 2.Ek Komisyon Raporu 
doğrultusunda  120x120 mm. 6-9-12 m., DIN17100 RST 37 spesifikasyonundaki 
kütük demirin  Zincirlikuyu Vergi Dairesinin haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi 
27.01.2016 tarihindeki değeri olan 275 $/Ton (27/01/2016 tarihli TCMB döviz alış 
kuru 1 $=3,0208 TL), 275 $/Ton x 3,0208 TL/$ = 830,7200 TL/Ton fiyatının esas 
alınarak, hesaplanan 72.000,541Ton x 830,7200TL/Ton= 59.812.289,42 TL 
tutarındaki kütük demir bedelinden, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 
2001/425 Esas ve 2009/271 K. sayılı kararında hüküm altına alınan KDV hariç 
3.143,58 TL (KDV dahil 3.709,42 TL) fason imalat bedelinin mahsup edilerek,  
bakiye 59.808.580,00 TL’nin Zincirlikuyu Vergi Dairesi’ne ödenmesine” 

karar verilmiş ve 30.12.2016 tarihinde ödeme yapılarak hesabın kapatıldığı 
görülmüştür. 

 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesapta kayıtlı 
277.847 TL’nin tamamı gider tahakkuklarına ait olup söz konusu tutarın; 274.904 
TL’si Holding’de istihdam edilen personelin 15-31 Aralık 2016 ayına ait ücret gider 
tahakkuklarını, 2.943 TL’si de memur ve sözleşmeli personel 15-31 Aralık 2016 
dönemi yol giderini, göstermektedir. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar: 
B-Ticari Borçlar: 
C-Diğer borçlar: 
D-Alınan avanslar: 
Bu hesap grupları işlem görmemiştir. 
E-Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesap grubunda yer alan 37.243.953 TL’nin tamamı tta Gayrimenkul 

AŞ’den devralınan dahili sigorta risk karşılığına ait olup;  
35.746.903 TL'si yangın sigortası, 

1.050.294 " kaza sigortası, 
446.756 " özel kaza fonu sigortası risk karşılığı primini, 

37.243.953 TL göstermektedir. 

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan iç sigorta fonlarının 54.568.154 TL 
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Yapılacak ödemede Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç .Dr. Süleyman YILMAZ tarafından hazırlanan 
12.12.2016 tarihli “Hukuki Uzman Görüşü” dikkate alınarak seçimlik hakkın 
Kurumumuza geçtiği ve malın değerinin belirlenmesinde 2004 sayılı İcra İflas 
Kanunu’ nun 24.maddesi hükmü uyarınca Zincirlikuyu Vergi Dairesince gönderilen 
haciz ihbarnamesinin Kurumumuza tebliğ tarihinin esas alınması gerektiğinin 
kabulünden hareketle düzenlenen 16.12.2016 tarihli 2.Ek Komisyon Raporu 
doğrultusunda  120x120 mm. 6-9-12 m., DIN17100 RST 37 spesifikasyonundaki 
kütük demirin  Zincirlikuyu Vergi Dairesinin haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi 
27.01.2016 tarihindeki değeri olan 275 $/Ton (27/01/2016 tarihli TCMB döviz alış 
kuru 1 $=3,0208 TL), 275 $/Ton x 3,0208 TL/$ = 830,7200 TL/Ton fiyatının esas 
alınarak, hesaplanan 72.000,541Ton x 830,7200TL/Ton= 59.812.289,42 TL 
tutarındaki kütük demir bedelinden, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 
2001/425 Esas ve 2009/271 K. sayılı kararında hüküm altına alınan KDV hariç 
3.143,58 TL (KDV dahil 3.709,42 TL) fason imalat bedelinin mahsup edilerek,  
bakiye 59.808.580,00 TL’nin Zincirlikuyu Vergi Dairesi’ne ödenmesine” 

karar verilmiş ve 30.12.2016 tarihinde ödeme yapılarak hesabın kapatıldığı 
görülmüştür. 

 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylara ait gelirler ile cari döneme ait 

olup, ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin yer aldığı bu hesapta kayıtlı 
277.847 TL’nin tamamı gider tahakkuklarına ait olup söz konusu tutarın; 274.904 
TL’si Holding’de istihdam edilen personelin 15-31 Aralık 2016 ayına ait ücret gider 
tahakkuklarını, 2.943 TL’si de memur ve sözleşmeli personel 15-31 Aralık 2016 
dönemi yol giderini, göstermektedir. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
A-Mali borçlar: 
B-Ticari Borçlar: 
C-Diğer borçlar: 
D-Alınan avanslar: 
Bu hesap grupları işlem görmemiştir. 
E-Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesap grubunda yer alan 37.243.953 TL’nin tamamı tta Gayrimenkul 

AŞ’den devralınan dahili sigorta risk karşılığına ait olup;  
35.746.903 TL'si yangın sigortası, 
1.050.294 " kaza sigortası, 

446.756 " özel kaza fonu sigortası risk karşılığı primini, 
37.243.953 TL göstermektedir. 

tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan iç sigorta fonlarının 54.568.154 TL 

 

 

tutarındaki kapanan işletmelere ait nakliye dahili sigorta fon tutarlarının Yönetim 
Kurulu kararı iptal edilerek yıl içinde gelir kaydedildiği görülmüştür.  

F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları: 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesap grupları işlem görmemiştir. 
III-Öz kaynaklar: 
Geçen yıla göre % 49,1 oranında artarak 33.018.435 TL’ye yükselen öz 

kaynakların ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

Tablo 53: Öz kaynaklar 

Öz kaynaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

a) Ödenmiş Sermaye:       
    -Sermaye 2.799.080.000 11.299.080.000 8.500.000.000 
    -Ödenmemiş sermaye (152.665.875) (4.874.439.686

) 
(4.721.773.811

)     -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları       
    -Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları 
(-) 

      
Toplam(a) 2.646.414.125 6.424.640.314 3.778.226.189 

b) Sermaye yedekleri:       
    -Hisse senedi ihraç primi       
    -Hisse senedi iptal karları       
    -Diğer sermaye yedekleri   1.650.788 1.650.788 

Toplam (b)   1.650.788 1.650.788 
c) Kâr yedekleri:       
    -Yasal yedekler 86.815.814 454.630.649 367.814.835 
    -Statü yedekleri 381 381  
    -Olağanüstü yedekler 81.171.391 91.371.082 10.199.691 
    -Diğer kâr yedekleri 379.250 379.250  
    -Özel fonlar      

Toplam (c) 168.366.836 546.381.362 378.014.526 
d) Kâr veya zarar:      
    -Geçmiş yıl kârı   5.165.715 5.165.715 
    -Geçmiş yıl zararı (-) (2.797.813.719

) 
(6.945.193.425

) 
(4.147.379.706

)     -Dönem net kârı veya (zararı) 5.165.715 373.681 (4.792.034) 
Toplam (d) (2.792.648.004

) 
(6.939.654.029

) 
(4.147.006.025

)     Genel Toplam 22.132.957 33.018.435 10.885.478 

A-Ödenmiş sermaye: 
Holding’in 31.12.2015 tarihi itibarıyla onaylanmış ve çıkarılmış nominal 

sermayesi 2.799.080.000 TL olup, bunun 2.646.414.125 TL’si ödenmiş iken, 2001 
yılında özelleştirme kapsam ve programına alınarak birçok varlığı özelleştirilen tta 
Gayrimenkul AŞ’nin ayrı bir Genel Müdürlük olarak faaliyetine devam etmesinin 
kaynak israfına neden olacağı dikkate alınarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 
26.08.2016 tarih ve 607 sayılı oluru ile çıkarılacak devir bilançosu üzerinden devam 
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eden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel 
kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi nedeniyle, tta Gayrimenkul AŞ’nin 
31.08.2016 tarihli bilançosunda yer alan 8.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermayesi, 
Holdingin nominal sermayesine ilave edilerek, nominal sermayesi 11.299.080.000 
TL’ye yükseltilmiş ve sermaye artışı ile ilgili Ana Statü değişikliklerine ilişkin 
prosedür tamamlanarak Ana Statü değişikliği 26.10.2016 tarih ve 9184 sayılı Ticaret 
Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Sermayenin tamamı Holding’e ait olmakla birlikte, 4046 sayılı Kanun uyarınca 
pay sahipliği hakkı ÖİB tarafından yürütülmektedir. 

Holding’in sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını 
sürdürmek ve işletme faaliyetlerinin devamını sağlamak yönündeki sermaye risk 
yönetimi, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını temsilen ana sözleşme hükmü dışında 1 (bir) yıllık 
süre için 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB’nin teklifi ve 
ilgili bakan Oluru ile atanmış 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. 

4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendinde özelleştirme programına 
alınan kuruluşların sermaye miktarını tespit etmek ÖİB’nin görevleri arasında 
sayılmış, 20 nci maddesinin (A) bendinde ise özelleştirme programına alınan 
kuruluşlarla ilgili olarak, kuruluşların ana sözleşmelerinin 4046 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun hale getirilmelerine ÖİB tarafından karar verileceği ve bunların 
ana sözleşmelerinin ÖİB tarafından onaylanacağı hükme bağlanmıştır.  

Holding’in mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama 
imkanı yüksek Özelleştirme İdaresinden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması 
yoluyla yönetildiğinden, Holding’in mevcut ve muhtemel borç yükümlülükleri, 
maliyetsiz olarak Özelleştirme İdaresi tarafından fonlanmakta ve bu şekilde sağlanan 
kaynaklar sermayeye ilave edilmektedir.  

- Ödenmemiş sermaye: 
 Ödenmiş sermaye bölümünde de açıklandığı üzere Holding’in 2015 yılsonu 

itibariyle sermayesinin 152.665.875 TL‘lik kısmı ödenmemiş iken, tta Gayrimenkul 
AŞ’den devralınan 4.795.782.391 TL tutarındaki ödenmemiş sermaye ile birlikte 
ödenmemiş sermayesi 4.948.448.266 TL olmuş ve yıl içinde nakit ihtiyacı 
çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 74.008.580 TL kaynak aktarılması 
sonucu yılsonu itibariyle ödenmemiş sermayesi 4.874.439.686 TL düzeyine inmiştir. 

-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 
Bu hesaplar işlem görmemiştir. 
B-Sermaye yedekleri: 
Bu hesapta yer alan 1.650.788 TL’nin tamamı tta Gayrimenkul AŞ’den 

devralınan ve Kıbrıs Türk Tütün Ltd. Şti.’ne ait yeniden değerleme artışlarına 
ilişkindir.  
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eden tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel 
kişiliğinin sona erdirilmesine karar verilmesi nedeniyle, tta Gayrimenkul AŞ’nin 
31.08.2016 tarihli bilançosunda yer alan 8.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermayesi, 
Holdingin nominal sermayesine ilave edilerek, nominal sermayesi 11.299.080.000 
TL’ye yükseltilmiş ve sermaye artışı ile ilgili Ana Statü değişikliklerine ilişkin 
prosedür tamamlanarak Ana Statü değişikliği 26.10.2016 tarih ve 9184 sayılı Ticaret 
Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. 

Sermayenin tamamı Holding’e ait olmakla birlikte, 4046 sayılı Kanun uyarınca 
pay sahipliği hakkı ÖİB tarafından yürütülmektedir. 

Holding’in sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını 
sürdürmek ve işletme faaliyetlerinin devamını sağlamak yönündeki sermaye risk 
yönetimi, 4046 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığını temsilen ana sözleşme hükmü dışında 1 (bir) yıllık 
süre için 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (i) bendi uyarınca ÖİB’nin teklifi ve 
ilgili bakan Oluru ile atanmış 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. 

4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (f) bendinde özelleştirme programına 
alınan kuruluşların sermaye miktarını tespit etmek ÖİB’nin görevleri arasında 
sayılmış, 20 nci maddesinin (A) bendinde ise özelleştirme programına alınan 
kuruluşlarla ilgili olarak, kuruluşların ana sözleşmelerinin 4046 sayılı Kanun 
hükümlerine uygun hale getirilmelerine ÖİB tarafından karar verileceği ve bunların 
ana sözleşmelerinin ÖİB tarafından onaylanacağı hükme bağlanmıştır.  

Holding’in mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama 
imkanı yüksek Özelleştirme İdaresinden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması 
yoluyla yönetildiğinden, Holding’in mevcut ve muhtemel borç yükümlülükleri, 
maliyetsiz olarak Özelleştirme İdaresi tarafından fonlanmakta ve bu şekilde sağlanan 
kaynaklar sermayeye ilave edilmektedir.  

- Ödenmemiş sermaye: 
 Ödenmiş sermaye bölümünde de açıklandığı üzere Holding’in 2015 yılsonu 

itibariyle sermayesinin 152.665.875 TL‘lik kısmı ödenmemiş iken, tta Gayrimenkul 
AŞ’den devralınan 4.795.782.391 TL tutarındaki ödenmemiş sermaye ile birlikte 
ödenmemiş sermayesi 4.948.448.266 TL olmuş ve yıl içinde nakit ihtiyacı 
çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 74.008.580 TL kaynak aktarılması 
sonucu yılsonu itibariyle ödenmemiş sermayesi 4.874.439.686 TL düzeyine inmiştir. 

-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 
-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 
Bu hesaplar işlem görmemiştir. 
B-Sermaye yedekleri: 
Bu hesapta yer alan 1.650.788 TL’nin tamamı tta Gayrimenkul AŞ’den 

devralınan ve Kıbrıs Türk Tütün Ltd. Şti.’ne ait yeniden değerleme artışlarına 
ilişkindir.  

 

 

C-Kâr yedekleri: 
Ana Sözleşme hükümleri uyarınca dağıtılmamış ya da işletmede alıkonulmuş 

kârların izlendiği bu hesapta kayıtlı 546.381.362 TL’nin; 168.366.837 TL’si Holding’e 
378.014.525 TL’si de tta Gayrimenkul AŞ’ye ait olup, söz konusu tutarın;  

454.630.649 TL’si önceki dönem karlarından ayrılmış yasal yedeklere 
(367.814.835 TL’si tta Gayrimenkul AŞ’ye ait) 

91.371.081  olağanüstü yedeklere (10.199.690 TL’si tta Gayrimenkul 
AŞ’ye ait) , 

381 " statü yedeklerine, 
379.250 " diğer kâr yedeklerine, 

546.381.362  ait olduğu görülmektedir. 

D-Geçmiş yıllar kârları: 
Bu hesapta görülen 5.165.715 TL;  2015 yılı faaliyet dönemini karlı olarak 

kapatan Holding’in dönem net karından ayrılan yasal yedeklerden oluşmaktadır. 
E-Geçmiş yıllar zararları (-): 
Yıl sonu hesap bakiyesi olan 6.945.193.425 TL’nin;  2.797.813.719 TL’si 

Holdingin geçmiş yıl zararlarına, 4.147.379.706 TL’si de tta Gayrimenkul AŞ’ye aittir. 
F-Dönem net karı: 
Holding’in 2016 yılı faaliyet dönemini 373.681 TL karla kapatmıştır. 
Dönem net karının oluşumu hakkında ayrıntılı incelemelere raporun “Gelir 

Tablosu” bölümünde yer verilmiştir. 
Nazım hesaplar: 
Holding’in sağladığı bir kısım haklar ile yüklendiği yükümlülüklerin izlenmesi, 

Holding’in fer’i zilyedliği altında bulunan kıymetlerin izlenmesi, Holding dışında bir 
kısım işletme varlıklarının bulunduğu yer açısından izlenmesi; kullanılması bir kısım 
hukuki sınırlamalara tabi Holding varlıklarının bu özelliğinin belirtilmesi ya da 
muhasebe disiplini altında toplanması istenen bir kısım bilgilerin elde edilmesi 
amacıyla bu hesapta izlenen toplam 1.115.398.446 TL tutarındaki meblağın;  

657.781.287 
 

TL’si önceki dönemlere ait mali ve ticari zararlara, 
227.141.836  tta Gayrimenkul AŞ’ye ait davalara 
120.939.726 " kanunen kabul edilmeyen giderlere, 
53.673.824 

 
" varlıkların harici sigorta poliçelerine, 

32.792.297 " alınan teminat mektuplarına, 

28.150.000 " Mazıdağ Fosfat Tesisleri satış bedeline, 
8.404.496 " işçi kıdem ve ihbar tazminatlarına, 
6.852.558 " Aciz vesikasına bağlanan alacaklara, 
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5.457.786  Holding’in güvence bedeli ve tehiri-icra kararları için 
verilen teminat mektuplarına, 

1.308.750  alınan kıymetli evraklara, 

362.500  teminat olarak alınan bonolara 

307.970  tta Gayrimenkul AŞ döviz tevdiat hesaplarına, 

177.234  mahkemelik diğer alacaklara, 

102.717 " alınan ipoteklere, 

95.411 " devralınan şirketlere ait kıymetli evraklara, 

54  iştiraklerdeki sermaye payından alacaklar  

1.115.398.446  aittir. 
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VI. GELİR TABLOSU 

Holding’in hasılat hesapları; halı, kilim ve el sanatları ürünleriyle Taşucu liman 
hizmetleri satışlarından oluşmaktadır. Gelirler, mal ve hizmetlerin teslim edildiği veya 
kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına göre 
kaydedilmektedir.  

Net satışlar halı, kilim ve el sanatları ürünleri için alıcılara faturalanmış net satış 
bedelinden, Taşucu liman hizmetleri ise faturalanmış aylık liman hizmetleri gayri safi 
hasılatının %6,5 oranlı T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı payı ile 
limandaki üçüncü kişilere ait yüklerin tahmil ve tahliye hizmetleri hasılatının %15 
oranlı Hazine payı düşüldükten sonraki tutarlar üzerinden gösterilmektedir. 

Holding’in, 2016 yılı faaliyet döneminde elde ettiği 10.188.368 TL tutarındaki 
net satış hasılatına karşılık satışların maliyeti 9.260.194 TL, faaliyet giderleri 
19.331.900 TL olmak üzere satışların ticari maliyet toplamı 28.592.094 TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Söz konusu maliyet/hasılat kombinasyonu neticesinde 18.403.726 TL 
tutarında faaliyet zararı tahakkuk etmiştir. 

Başta rödovans gelirleri olmak üzere, gayrimenkul kira gelirleri, şüpheli alacak 
tahsilatları, iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri, TDÇİ’nin taraf olduğu ve aleyhte 
sonuçlanan dava sonucu alacaklıya ödenen demir madeni bedeli değerleme farkı, 
şüpheli alacakların karşılık iptalleri, dava ve icra gelirleri, lojman kira gelirleri, faiz ve 
kur farkı gelirleri, Göcek Limanı kira gelirleri ile diğer kalemlerden tahakkuk etmiş 
diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı gelir ve kârları toplamı 65.135.194 TL 
olmuştur. 

Buna karşılık, devralınan, ÖYK kararıyla özelleştirilen iştiraklerin zarar 
kaydedilen sermaye payları, emekli personel için ödenen makam, temsil ve görev 
tazminatları, yıl içinde emekli olan personel için ödenen emeklilik ikramiyeleri ve 
kıdem tazminatları, şüpheli alacaklar karşılık giderleri, ÖYK Kararları uyarınca 
satış/devir suretiyle elden çıkarılarak zarar kaydedilen çeşitli varlık bedelleri, 
rödovanscı firmanın toz demir cevherine uygulanan indirimler, dava ve yargılama 
giderleri ile diğer kaleminden tahakkuk etmiş diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı 
gider ve zararlar toplam tutarı 46.358.555 TL’dir. 

Sonuç olarak; 18.403.726 TL tutarındaki faaliyet zararına diğer faaliyetlerden 
olağan ve olağandışı gelir ve kârları toplamı 65.135.194 TL’nin ilavesi ve diğer 
faaliyetlerden olağan ve olağandışı gider ve zararlar tutarı 46.358.555 TL’nin mahsubu 
sonucunda faaliyet dönemi 373.683 TL karla kapanmıştır. 

Holding’in 2016 yılı faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesaplarının ayrıntısı 
önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 54: Gelir ve giderler 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
A-Brüt satışlar   8.856.181   10.435.023 1.578.842 
1-Yurt içi satışlar 8.856.181 

 
9.082.986 

 
226.805 

2-Yurt dışı satışlar   
 

1.352.037 
 

1.352.037 
3-Diğer gelirler   

 
  

 
  

B-Satış indirimleri (-)   293.557   246.655 (46.902) 
1-Satıştan iadeler (-) 25.387 

 
10.885 

 
(14.502) 

2-Satış iskontoları (-)   
 

  
 

  
3-Diğer indirimler (-) 268.170 

 
235.770 

 
(32.400) 

C-Net satışlar   8.562.624   10.188.368 1.625.744 
D-Satışların maliyeti(-)   4.745.609   9.260.194 4.514.585 
1-Satılan mamuller maliyeti (-) 1.064.267 

 
1.002.998 

 
(61.269) 

2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 8.191 
 

2.137 
 

(6.054) 
3-Satılan hizmet maliyeti (-) 3.673.151 

 
5.054.599 

 
1.381.448 

4-Diğer satışların maliyeti (-)   
 

3.200.460 
 

3.200.460 
Brüt satış kârı veya (zararı)   3.817.015   928.174 (2.888.841) 

E-Faaliyet giderleri (-)   16.773.250   19.331.900 2.558.650 
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)        
2-Pazarlama, satış ve dağıtım gid. (-) 555.340   620.843   65.503 
3-Genel yönetim giderleri (-) 16.217.910   18.711.057   2.493.147 

Faaliyet kârı veya (zararı)   (12.956.235)   (18.403.726) (5.447.491) 
F-Diğer faal. olağan gel.ve kârlar   23.224.263   63.138.456 39.914.193 
1-İştiraklerden temettü gelirleri 2.104.378 

 
2.334.339 

 
229.961 

2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri   
 

  
 

  
3-Faiz gelirleri 648.072 

 
433.059 

 
(215.013) 

4-Komisyon gelirleri   
 

  
 

  
5-Konusu kalmayan karşılıklar 1.119.427 

 
104.169 

 
(1.015.258) 

6-Menkul kıymet satış kârları   
 

  
 

  
7-Kambiyo karları   

 
  

 
  

8-Reeskont faiz gelirleri   
 

  
 

  
9-Enflasyon düzeltmesi kârları   

 
  

 
  

10-Diğer olağan gelir ve kârlar 19.352.386 
 

60.266.889 
 

40.914.503 
G-Diğer faal. olağan gid. ve zar.(-)   632.613   3.890.259 3.257.646 
1-Komisyon giderleri (-) 24.181   25.159   978 
2-Karşılık giderleri (-) 568.508   3.848.246   3.279.738 
3-Menkul kıymet satış zararları (-)           
4-Kambiyo zararları (-)           
5-Reeskont faiz giderleri           
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)           
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 39.924   16.854   (23.070) 
H-Finansman giderleri (-)        
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)   

 
  

 
  

2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)   
 

  
 

  
Olağan kâr veya (zarar)   9.635.415   40.844.471 31.209.056 

I-Olağan dışı gelir ve karlar   565.814   1.997.508 1.431.694 
1-Önceki dönem gelir ve kârları 423.256 

 
228.124 

 
(195.132) 

2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 142.558 
 

1.769.384 
 

1.626.826 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   5.035.513   42.468.296 37.432.783 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)   

 
  

 
  

2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 4.715.401 
 

6.903.706 
 

2.188.305 
3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 320.112 

 
35.564.590 

 
35.244.478 

Dönem kârı veya  (zararı)   5.165.716   373.683 (4.792.033) 
K-Dönem kârı ver.ve diğ.yas. yük. kar.(-)           

Dönem net kârı veya (zararı)   5.165.715   373.683 (4.792.033) 
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A-Brüt satışlar: 
Hasılat hesaplarında kayıtlı 10.435.023 TL tutarındaki yurtiçi satış gelirlerinin; 

9.082.986 TL’si yurt içi satışlara, 1.352.037 TL’si de yurt dışı satışlara ait olup, 
tamamı yaprak tütün satışlarından oluşmaktadır. 

9.082.986 TL tutarındaki yurt içi satışların; 

8.423.462 TL’si liman hizmetleri hasılatına, 
616.811 " halı satışlarına, 

1.023 " kilim satışlarına, 
41.690 " el sanatları ürün satışlarına, 

9.082.986  aittir. 

Yurt dışı satışların da tamamı harmanlanmış tütün satışlarından sağlanan 
gelirlerden oluşmuştur. 

Satışlar hakkında ayrıntılı açıklama Raporun “Satışlar” bölümünde 
verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. 

B-Satış indirimleri (-): 
Bu hesapta kayıtlı 246.655 TL’nin; 235.770 TL’si diğer indirimleri, 10.885 

TL’si de hizmet satış iadelerini göstermektedir.   
235.770 TL tutarındaki diğer indirimlerin;  

183.131 TL’si Taşucu liman hizmetleri aylık gayri safi hasılatının %6,5 
oranında T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
hasılat payına, 

52.639 " Taşucu limanında üçüncü kişilere ait yüklerin tahmil ve tahliye 
hizmetlerinden elde edilen hasılatın %15 oranında Hazine 
payına, 

235.770 TL aittir. 

Holding, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teşkilatları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (RG:28.05.2002, 24768) 9 uncu maddesi 
uyarınca Taşucu İşletmesi liman hizmetleri aylık gayrisafi hasılatının %6,5’ini T.C. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı payı olarak ödemektedir. 

Devralınan SEKA AŞ, Taşucu liman sahasının kullanım iznini 49 yıllığına 
Hazineden almıştır. Taraflar arasında imzalanan 11 Temmuz 2002 tarihli sözleşmenin 
5 inci maddesine istinaden limandan üçüncü kişilere ait yüklerin tahmil ve tahliye 
hizmetlerinden elde edilen gelirin %15’i, Hazine payı olarak Hazineye aktarılmaktadır.  

C-Net satışlar: 
 Brüt satışlardan satış indirimlerinin tenzilinden sonra tahakkuk eden net satışlar 

tutarı 10.188.368’dir. 
Yurt dışı yaprak tütün satışlarının etkisi ile net satışlar geçen yıla göre %19 

oranında artış göstermiştir.  

191Sayıştay   



 

 

D-Satışların maliyeti (-): 
 Önceki döneme göre %95,1 oranında artış göstererek 9.260.194 TL’ye 

yükselen satış maliyet giderlerinin; 

5.054.599 TL’si liman hizmetleri satış maliyetine, 
3.200.460  İhracatı yapılan tütün satış maliyetine, 
1.002.621 " halı satış maliyetine, 

2.137 " el sanatları ürünleri satış maliyetine, 
377 " kilim satış maliyetine, 

9.260.194  aittir. 

Brüt satış kârı veya (zararı): 
2016 yılında Holdingce gerçekleştirilen 10.188.368 TL tutarındaki net satış 

hasılatından,  satışların maliyeti 9.260.194 TL’nin tenzil edilmesi neticesinde brüt satış 
kârı 928.174 TL olmuştur. 

Net satışlarda geçen yıla göre % 19 oranında artış olmasına karşın, satışların 
maliyet giderlerinin % 95,1 olmak üzere yüksek oranda artış göstermesi sonucunda, 
brüt satış kârı geçen yıla göre % 75,7 oranında azalmıştır. 

E- Faaliyet giderleri (-):  
Geçen yıla göre %15,3 oranında artış kaydederek, 19.331.901 TL düzeyinde 

gerçekleşen faaliyet giderlerinin ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-): 
Holding her hangi bir araştırma ve geliştirme giderinde bulunmamaktadır. 
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-): 
Bu hesap grubunda yer alan 620.844 TL tutarındaki pazarlama, satış ve dağıtım 

giderlerinin tamamı, Gölbaşı Halı Satış Mağazası giderlerine aittir. 
3-Genel yönetim giderleri (-): 
Bu hesapta kayıtlı 18.711.057 TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin;  

142.597 TL’si endirekt malzeme giderlerini, 
2.367.840 “ İşçi giderlerini, 

10.000.544 “ memur ve sözleşmeli giderlerini, 
2.530.205 “ dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri, 

500.470 “ çeşitli giderleri, 
1.795.943 “ vergi resim ve harç giderlerini, 
1.373.458 “ amortisman ve tükenme paylarını, 

18.711.057 TL göstermektedir. 

Faaliyet kârı veya (zararı): 
2016 yılında gerçekleşen 928.174 TL tutarındaki brüt satış kârından 19.331.901 

TL faaliyet giderleri toplamının tenzil edilmesi neticesinde 18.403.727 TL faaliyet 
zararı oluşmuştur. 
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D-Satışların maliyeti (-): 
 Önceki döneme göre %95,1 oranında artış göstererek 9.260.194 TL’ye 

yükselen satış maliyet giderlerinin; 

5.054.599 TL’si liman hizmetleri satış maliyetine, 
3.200.460  İhracatı yapılan tütün satış maliyetine, 
1.002.621 " halı satış maliyetine, 

2.137 " el sanatları ürünleri satış maliyetine, 
377 " kilim satış maliyetine, 

9.260.194  aittir. 

Brüt satış kârı veya (zararı): 
2016 yılında Holdingce gerçekleştirilen 10.188.368 TL tutarındaki net satış 

hasılatından,  satışların maliyeti 9.260.194 TL’nin tenzil edilmesi neticesinde brüt satış 
kârı 928.174 TL olmuştur. 

Net satışlarda geçen yıla göre % 19 oranında artış olmasına karşın, satışların 
maliyet giderlerinin % 95,1 olmak üzere yüksek oranda artış göstermesi sonucunda, 
brüt satış kârı geçen yıla göre % 75,7 oranında azalmıştır. 

E- Faaliyet giderleri (-):  
Geçen yıla göre %15,3 oranında artış kaydederek, 19.331.901 TL düzeyinde 

gerçekleşen faaliyet giderlerinin ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 
1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-): 
Holding her hangi bir araştırma ve geliştirme giderinde bulunmamaktadır. 
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-): 
Bu hesap grubunda yer alan 620.844 TL tutarındaki pazarlama, satış ve dağıtım 

giderlerinin tamamı, Gölbaşı Halı Satış Mağazası giderlerine aittir. 
3-Genel yönetim giderleri (-): 
Bu hesapta kayıtlı 18.711.057 TL tutarındaki genel yönetim giderlerinin;  

142.597 TL’si endirekt malzeme giderlerini, 
2.367.840 “ İşçi giderlerini, 

10.000.544 “ memur ve sözleşmeli giderlerini, 
2.530.205 “ dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri, 

500.470 “ çeşitli giderleri, 
1.795.943 “ vergi resim ve harç giderlerini, 
1.373.458 “ amortisman ve tükenme paylarını, 

18.711.057 TL göstermektedir. 

Faaliyet kârı veya (zararı): 
2016 yılında gerçekleşen 928.174 TL tutarındaki brüt satış kârından 19.331.901 

TL faaliyet giderleri toplamının tenzil edilmesi neticesinde 18.403.727 TL faaliyet 
zararı oluşmuştur. 

 

 

Geçen yıla göre faaliyet zararı % 42 oranında artış göstermiştir. 
Sümer Holding AŞ, ÖİB’nin kendisine verdiği özelleştirme ve özelleştirme 

sonrası hizmetleri yürütmektedir. Holding’e özelleştirilmek üzere devredilen Taşucu 
Liman İşletmesinden 959.078 TL faaliyet kârı elde ederken, devralınan Sümer Halı 
AŞ’nin halı kilim ve el sanatları satışlarından 4.457.225 TL, yaprak tütün satışlarından 
ise 14.905.581 TL faaliyet zararı oluştuğu görülmektedir.  

Satış sonuçları ve faaliyet zararının oluşumu hakkında ayrıntılı açıklama 
Raporun “Üretim ve Maliyetler” ve “ İşletme Sonuçları” bölümlerinde verildiğinden 
burada tekrar edilmemiştir. 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Holding’in esas faaliyetleri dışında diğer faaliyetlerden elde ettiği olağan gelir 

ve kârlar toplamı, önceki döneme göre % 171,9 oranında artış göstererek 63.138.456 
TL tutarında gerçekleşmiş olup, ayrıntısı hesap grupları itibarıyla aşağıda 
incelenmiştir. 

1-İştiraklerden temettü gelirleri: 
Bu hesapta görülen 2.334.339 TL’nin; 

1.038.298 
 

TL'si Securıty Papers Ltd. Şti’nin, (Pakistan)   

980.000  Türk- Müh.Müş.ve Müt.AŞ’ (TÜMAŞ nin 
268.253 

 
“ Mannesman Boru Sanayi’nin, 

47.788  Gübretaş’ın, 

2.334.339  2016 yılı kar paylarını göstermektedir. 

Holding’in devralınarak tüzel kişilikleri sona erdirilen çok sayıda iştiraki 
olmasına rağmen, iştiraklerin büyük bir bölümü aktif olarak faaliyette bulunmaması 
veya tasfiye halinde olması nedeniyle temettü gelirleri de düşüktür. 

Diğer yandan faaliyette bulunan şirketlerde de kar payları Holding hesaplarına 
geç intikal ettirildiğinden dönemsellik ilkesine aykırı olarak, temettü alma hakkının 
oluştuğu tarihte gelir yazılmaktadır. 

İştiraklerden alınan kar paylarının dönemsellik ilkesi çerçevesinde kayıtlara 
alınması için gerekli önlemlerin alınması gereğine işaret olunur. 

3-Faiz gelirleri: 
Bu hesapta kayıtlı 433.059 TL’nin ; 
387.919 TL'si Holding’in bankalardaki mevduat ve repo faiz gelirine, 

45.140 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ tarafından Çiğli Belediye 
Başkanlığı aleyhine Emlak Vergilerinin iadesi istemi ile İzmir 
3.Vergi Mahkemesinin yürütülen davada mahkemenin kısmen 
kabulüne verilmesi sonucu iade edilen 2011 yılı Emlak Vergisi  
ödemelerinin yasal faiz tutarının gelir kaydını,  

433.059  ait olduğu görülmektedir. 
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5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Bu hesapta görülen 104.169 TL’nin tamamı, dava ya da icra takibinde tahsil 

edilen 18 ayrı şüpheli alacakların karşılık iptallerine ait olup 999 TL’si şüpheli ticari 
alacaklardan, 103.170 TL’si de diğer şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatı 
göstermektedir. 

10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta yer alan 60.266.889 TL’nin; 
54.568.155 TL'si Holding ile birleştirilen tta Gayrimenkul AŞ’den devir alınan 

nakliye dahili sigorta ve devir olup kapanan işletmelere ait dahili 
sigorta fon tutarlarının gelir kaydı, 

1.401.756 “ Özkoyuncu Firmasınca işletilen Attepe demir madenlerine  ait 
rödevans gelirlerini, 

898.093 “ Holding hizmet binası altındaki kiracı LC.Waikiki'den  alınan kira 
gelirlerini, 

629.766 “ Taşucu İşletmesi'nce Tasiş'den tahsil edilen liman sahası ardiye 
gelirlerini, 

558.398 “ DÇİ AŞ'nin Em-Export  Dış Tic. AŞile yaptığı üretim sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmediği iddası ile açılan dava sonucu 
ödemesini yapacağımız 72.000 Ton 541 Kg kütük demir bedeli 
karşılığının 2016 yılında yapılan ödeme sonucu ayrılan karşılığın 
kullanılmayan kısmının  kâr kaydını, 

548.129 “ Holding tarafından Arkas Konteyner Taşımacılık AŞ'ne 
devredilen Kocaeli İli Kartepe İlçesindeki taşınmaza ait irtifak 
hakkı terkin bedelinin gelir kaydını, 

372.445 “ Holding hizmet binası altındaki ING BANK'dan alınan kira 
gelirlerini, 

356.688 “ Holdingin Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen davalarda, 
mahkemenin davayı kabulu ile İcra Müdürlüklerince takibe 
konulan alacakların fazlaya ilişkin kısımlarının gelir kaydını, 

324.588 “ Holdingin Kızılay Mağazası kiracısı Ozon Giyim San. ve Tic. 
AŞ'den alınan kira gelirlerini, 

311.421 “ devralınan Seka AŞ.'ce Mopak AŞ'ye kiraya verilen Göcek 
Limanı kira gelirlerini, 

125.911 “ Holding işletmesi olup, kapatılan İzmir Basma Sanayii 
İşletmesinin personeline açılan zimmet davasının Yargıtay 
4.Hukuk Dairesinin 2015/111 K. sayılı kararı ile güncellenen ceza 
tutarlarının fazlaya ilişkin kısmının gelir kaydı, 

83.183 “ Holdingin Taşucu İşletmesi ile tta Gayrimenkul AŞ’ye ait lojman 
ve vazife evlerinden tahsil edilen kira gelirlerini, 

40.275 “ Taşucu İşletmesinin sabit kıymet nitelikli hurda satış hasılatının 
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5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Bu hesapta görülen 104.169 TL’nin tamamı, dava ya da icra takibinde tahsil 

edilen 18 ayrı şüpheli alacakların karşılık iptallerine ait olup 999 TL’si şüpheli ticari 
alacaklardan, 103.170 TL’si de diğer şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatı 
göstermektedir. 

10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Yılsonu itibarıyla bu hesapta yer alan 60.266.889 TL’nin; 
54.568.155 TL'si Holding ile birleştirilen tta Gayrimenkul AŞ’den devir alınan 

nakliye dahili sigorta ve devir olup kapanan işletmelere ait dahili 
sigorta fon tutarlarının gelir kaydı, 

1.401.756 “ Özkoyuncu Firmasınca işletilen Attepe demir madenlerine  ait 
rödevans gelirlerini, 

898.093 “ Holding hizmet binası altındaki kiracı LC.Waikiki'den  alınan kira 
gelirlerini, 

629.766 “ Taşucu İşletmesi'nce Tasiş'den tahsil edilen liman sahası ardiye 
gelirlerini, 

558.398 “ DÇİ AŞ'nin Em-Export  Dış Tic. AŞile yaptığı üretim sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmediği iddası ile açılan dava sonucu 
ödemesini yapacağımız 72.000 Ton 541 Kg kütük demir bedeli 
karşılığının 2016 yılında yapılan ödeme sonucu ayrılan karşılığın 
kullanılmayan kısmının  kâr kaydını, 

548.129 “ Holding tarafından Arkas Konteyner Taşımacılık AŞ'ne 
devredilen Kocaeli İli Kartepe İlçesindeki taşınmaza ait irtifak 
hakkı terkin bedelinin gelir kaydını, 

372.445 “ Holding hizmet binası altındaki ING BANK'dan alınan kira 
gelirlerini, 

356.688 “ Holdingin Şüpheli Alacaklar hesabında takip edilen davalarda, 
mahkemenin davayı kabulu ile İcra Müdürlüklerince takibe 
konulan alacakların fazlaya ilişkin kısımlarının gelir kaydını, 

324.588 “ Holdingin Kızılay Mağazası kiracısı Ozon Giyim San. ve Tic. 
AŞ'den alınan kira gelirlerini, 

311.421 “ devralınan Seka AŞ.'ce Mopak AŞ'ye kiraya verilen Göcek 
Limanı kira gelirlerini, 

125.911 “ Holding işletmesi olup, kapatılan İzmir Basma Sanayii 
İşletmesinin personeline açılan zimmet davasının Yargıtay 
4.Hukuk Dairesinin 2015/111 K. sayılı kararı ile güncellenen ceza 
tutarlarının fazlaya ilişkin kısmının gelir kaydı, 

83.183 “ Holdingin Taşucu İşletmesi ile tta Gayrimenkul AŞ’ye ait lojman 
ve vazife evlerinden tahsil edilen kira gelirlerini, 

40.275 “ Taşucu İşletmesinin sabit kıymet nitelikli hurda satış hasılatının 

 

 

gelir kaydını, 
12.539 “ Ayşe Akbalcı ve Halime Akçay tarafından Konya İli Ereğli 

İlçesindeki taşınmaza ait ait irtifak hakkı terkin bedelinin gelir 
kaydını, 

1.406 “ Taşucu İşletmesi çamı kozalağı, ihale şartnamesi, zeytin vb. satış 
gelirlerini, 

34.136 “ da diğer olağan gelir ve karlara, 
60.266.889 TL ait olduğu görülmektedir. 

324.528 TL kira geliri elde edilen Kızılay Mağazası 29.05.2013 tarihinde 3 yıl 
süre ile aylık bin TL kira bedeli ile kiraya verilmiş ve kira süresinin 29.05.2016 
tarihinde dolması üzerine tahliye edilmiştir. 

Atatürk Bulvarı No:70 No’lu mağazanın, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 
alınan 14.07.2017 tarih ve 4758 sayılı yazı ile ÖYK’nun 24.05.2017 tarih ve 2017/32 
sayılı kararı ile Ankara İli Çankaya İlçesi 1162 ada 40 No’lu parselde 820/4000 arsa 
paylı 467 M2 yüz ölçümlü depolu mağazanın satışının gerçekleştirildiği görülmüştür. 

Yukarıda açıklandığı mağazanın boşaltılması üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 
satış işleminin gerçekleştiği ve aradan geçen süre içinde de Mayıs 2016 tarihi itibariyle 
aylık 65 binTL kira gelirinden yoksun kalındığı görülmektedir. 

 G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-): 
Holding’in esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetleriyle ilgili olarak 

2016 yılında oluşan gider ve zararlar toplamı 3.890.259 TL olup, ayrıntısı, aşağıda 
incelenmiştir. 

1-Komisyon giderleri(-): 
Bu hesapta yer alan 25.159 TL’nin 
20.918 TL'si Holding ve tta Gayrimenkul AŞ tarafından İcra Müdürlüklerine 

tehiri icra kararları ile elektrik dağıtım şirketlerine güvence bedeli 
olarak verilen teminat mektupları komisyonlarını,  

4.241 “ Gölbaşı Halı Satış Mağazası pos hesapları ve pos cihazları için 
bankalara verilen banka komisyonlarını, 

25.159  göstermektedir. 

2-Karşılık giderleri (-): 
2016 yılında şüpheli hale gelen alacaklar için ayrılan 3.848.246 TL tutarındaki 

karşılık giderlerinin; 
2.748.167 TL'si Kartal Belediye Başkanlığı tarafından tta Gayrimenkul AŞ 

mülkiyetinde iken müvekkil Holding'e devredilen İstanbul İli 
Kartal İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi Hayratkuyu Mevki 2796 ada 363 
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  parsel taşınmazın 2016 yılına ait emlak vergisine ilişkin cezalı 
tarhiyatın adı geçen gayrimenkulün emlak vergisi muafiyetinin 
bulunmasına rağmen, Holding tarafından, 2016 yılı emlak vergisi 
taksit bedeli ceza ve faize mahal vermemek üzere ihtirazi kayıtla 
ödenmesi üzerine ayrılan karşılık giderini,  

850.266 “ Attepe Demir Maden Sahasının 2009-2010-2011-2012-2013 
yıllarına ait devlet hakkı farkı ile gecikme cezası olarak ödenen 
meblağın Adana 1.İdare Mahkemesinde açılan 2016/79 Esas sayılı 
dosya ile MİGEME rücu edilen meblağ için ayrılan karşılık 
giderini, 

137.645 “ Holdingin kapatılan işletmesi İzmir Basma Sanayii İşletmesinin 
personeline açılan zimmet davasının Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 
2015/111 K. sayılı kararı ile güncellenen icra takibi sonucu ayrılan 
karşılık giderini, 

77.165 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ tarafından Oğuz Çıvgın aleyhine 
Batman 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/330 Esas sayılı 
dosyası ile yürütülen davada, mahkemenin 07.12.2007 tarih ve 
2007/530 Karar sayılı kararı ile icra takibi başlatılan davaya ilişkin 
olarak ayrılan karşılık giderini, 

13.713 “ Aslan Yurt tarafından Holding ile Ufuk Özel Eğitim Güv. Hizm. 
aleyhine Silifke 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/411 Esası ile 
açılan davada davanın kabulüne karar verilmesi sonucu Silifke İcra 
Müd.2015/4020 ESAS. İcra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 

5.820 “ devralınan Sümer Halı AŞ Genel  Müdürlüğü tarafından Bestami 
Karaca aleyhine emniyeti suistimal suçundan Ankara 6.Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2011/313 Esası ile açılan davanın, kabulü ile 
Ankara17.İcra Müdürlüğünün 2013/12343 Esas sayılı dosyası ile 
başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 

5.137 “ Çukurova Belediye Başkanlığının kullanımına tahsis edilen 01 NR 
949 plakalı aracın MTV borcu ve aracın iadesi için  Adana 4.Asliye 
Hukuk Mah. 2016/ 55 Esası ile açılan dava sonucu ayrılan karşılık 
giderini, 

3.795 “ Holding şüpheli alacaklar hesabında takip edilen MKE Kurumu 
aleyhine Ankara 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1302 Esası 
ile açılan davanın Ankara 28.İcra Müdürlüğünün 2016/10455 Esas 
sayılı dosyayla başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık 
giderini, 

2.918 “ Afşin Alemdar Belediyesine emanet verilen 31 KE 629 plakalı 
araca ait 2016 yılında ödenen MTV taşıt vergisinin ilgili belediyeye 
rücu edilerek Afşin Asliye Hukuk Mahk.2016/181Esas sayılı  
dosyada başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 
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  parsel taşınmazın 2016 yılına ait emlak vergisine ilişkin cezalı 
tarhiyatın adı geçen gayrimenkulün emlak vergisi muafiyetinin 
bulunmasına rağmen, Holding tarafından, 2016 yılı emlak vergisi 
taksit bedeli ceza ve faize mahal vermemek üzere ihtirazi kayıtla 
ödenmesi üzerine ayrılan karşılık giderini,  

850.266 “ Attepe Demir Maden Sahasının 2009-2010-2011-2012-2013 
yıllarına ait devlet hakkı farkı ile gecikme cezası olarak ödenen 
meblağın Adana 1.İdare Mahkemesinde açılan 2016/79 Esas sayılı 
dosya ile MİGEME rücu edilen meblağ için ayrılan karşılık 
giderini, 

137.645 “ Holdingin kapatılan işletmesi İzmir Basma Sanayii İşletmesinin 
personeline açılan zimmet davasının Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 
2015/111 K. sayılı kararı ile güncellenen icra takibi sonucu ayrılan 
karşılık giderini, 

77.165 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ tarafından Oğuz Çıvgın aleyhine 
Batman 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/330 Esas sayılı 
dosyası ile yürütülen davada, mahkemenin 07.12.2007 tarih ve 
2007/530 Karar sayılı kararı ile icra takibi başlatılan davaya ilişkin 
olarak ayrılan karşılık giderini, 

13.713 “ Aslan Yurt tarafından Holding ile Ufuk Özel Eğitim Güv. Hizm. 
aleyhine Silifke 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/411 Esası ile 
açılan davada davanın kabulüne karar verilmesi sonucu Silifke İcra 
Müd.2015/4020 ESAS. İcra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 

5.820 “ devralınan Sümer Halı AŞ Genel  Müdürlüğü tarafından Bestami 
Karaca aleyhine emniyeti suistimal suçundan Ankara 6.Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2011/313 Esası ile açılan davanın, kabulü ile 
Ankara17.İcra Müdürlüğünün 2013/12343 Esas sayılı dosyası ile 
başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 

5.137 “ Çukurova Belediye Başkanlığının kullanımına tahsis edilen 01 NR 
949 plakalı aracın MTV borcu ve aracın iadesi için  Adana 4.Asliye 
Hukuk Mah. 2016/ 55 Esası ile açılan dava sonucu ayrılan karşılık 
giderini, 

3.795 “ Holding şüpheli alacaklar hesabında takip edilen MKE Kurumu 
aleyhine Ankara 11.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/1302 Esası 
ile açılan davanın Ankara 28.İcra Müdürlüğünün 2016/10455 Esas 
sayılı dosyayla başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık 
giderini, 

2.918 “ Afşin Alemdar Belediyesine emanet verilen 31 KE 629 plakalı 
araca ait 2016 yılında ödenen MTV taşıt vergisinin ilgili belediyeye 
rücu edilerek Afşin Asliye Hukuk Mahk.2016/181Esas sayılı  
dosyada başlatılan icra takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 

 

 

2.691 “ Holding şüpheli alacaklar hesabında takip edilen Berk İnşaat Ltd. 
Şti aleyhine Sulh Hukuk Mah.2007/763 Esası açılan davada 
Çaycuma İcra Müdürlüğünün 2016/3685 Esası ile başlatılan icra 
takibi sonucu ayrılan karşılık giderini, 

929 “ Holding tarafından Bitlis Mutki Belediye Başkanlığı aleyhine 
Mutki Asliye Hukuk Mah.2013/74 Esası ile açılan davada alacağın 
tahsili için Diyarbakır 1.İcra Müdürlüğünün 2016/2868 Esas sayılı 
dosyayla başlatılan icraya ait ayrılan karşılık giderini, 

3.848.246 TL göstermektedir. 

7- Diğer olağan gider ve zararlar (-): 
16.854 TL tutarındaki diğer olağan gider ve zararların tamamı Taşucu İşletmesi 

hizmet (lojman) evleri elektrik ve su giderlerinden oluşmaktadır. 
H-Finansman giderleri (-): 
Holding’in finansman ihtiyacı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

ödenmemiş sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle karşılandığından, 2016 yılında 
finansman gideri bulunmamaktadır. 

Olağan kâr veya (zarar): 
Holding’in 18.403.727 TL tutarındaki faaliyet zararına; 63.138.456 TL 

tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi ve 3.890.259 TL 
tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların mahsubundan sonra 
40.844.470 TL olağan kar oluşmuştur. 

I-Olağandışı gelir ve kârlar: 
Olağan faaliyetlerden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak ortaya çıkması 

beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gelir ve kârların yer aldığı bu hesap 
grubunun yılsonu bakiyesi 1.997.507 TL olup, ayrıntısı aşağıda incelenmiştir. 

1-Önceki dönem gelir ve karlar: 
Bu hesapta kayıtlı 228.124 TL tutarındaki diğer olağan gelir ve karların; 

95.699 TL'si devralınan tta Gayrimenkul AŞ Tarafından Çiğli Belediye 
Başkanlığı aleyhine Emlak Vergilerinin iadesi istemi ile İzmir 
3.Vergi Mahkemesinin 2012/468 Esası ile yürütülen davada 
mahkemenin kısmen kabulü ile dava sonucu Mahkemece 
hükmedilen 2011 yılı Emlak Vergisi ödemelerinin iptali nedeniyle 
gelir kaydını,  

40.788 “ devralınan tta Gayrimenkul AŞ'nin Manisa Yunusemre İlçesi 
Muradiye Mah. 26 Ada 3 (eski 6) parseldeki taşınmazın geçici 
olarak İl Özel İdaresi'ne tahsisi yapılmasına rağmen İdarenin 
kapatılması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi kullanımına 
verilen taşınmaz ile ilgili olarak tta Gayrimenkul AŞ tarafından 
ödenen ve ilgili belediyeden talep edilen 2014, 2015 yıllarına ait 
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emlak vergisi iadesinin gelir kaydını, 
34.198 “ devralınan Sümer Halı AŞ personeline geçmiş yıllarda ödenen 

Yönetim Kurulu Üyeliği maaşı ve ek ödeme ile yasal faiz tutarı 
ödemeleri Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2013/1835 Esas 
2014/1811 K. Sayısı ile iptal edilmiş olup, ödenen meblağın yasal 
faizi ile birlikte kar kaydını, 

18.278 “ Holding mülkiyetindeki Gölbaşı İlçesi Güzelyalı Mahallesi kain 
1149 ada, 1 parsel numaralı, 1321 M2 yüzölçümlü taşınmaz için, 
Ankara ili Defterdarlığı, Milli Emlak Dairesi’nin Sümerhalı adına 
tahakkuk ettirilen ve iade edilen ecrimisil tutarı ve faizinin kar 
kaydını, 

8.937 “ Holdingin 3 personelinin daha önceki görevler nedeniyle müstehak 
oldukları ek gösterge arasındaki kesenek farkı kurum karşılığının 
sehven kuruluşumuzca karşılandığı anlaşıldığından, ilgililerden 
tahsil edilen tutarı, 

30.224 “ Holdinge ait çeşitli davalar için  yatırılan ve  lehte sonuçlanan 
davalara ait harç iadeleri ile yine çeşitli davalar için yatırılan ve  
lehte sonuçlanan davalara ait harç iadelerinin vb. diğer olağandışı 
gelir ve karları, 

228.124 TL göstermektedir. 

2-Diğer olağandışı gelir ve kârlar: 
Bu hesapta kayıtlı 1.769.383 TL’nin; 

979.475 TL'si devralınan TDÇİ'nin Sivas İli Merkez İlçesine bağlı beş adet 
köyün içerisinde bulunan ve Holding adına tescil ettirilen 389 
adet taşınmazın emlak vergisine esas belediye rayiç değerleri 
üzerinden hesaplara alınmasının kar kaydını, 

769.069 “ Hekimhan Madencilik İth. İhr. San. Tic. AŞ'nin 2015 yılında 
taahhüt edilen cevher miktarından daha az cevher çıkarması 
nedeniyle rödevans sözleşmesinin 5.maddesi çerçevesinde 
uygulan cezai şart tutarının kar kaydını, 

20.839 “ geçici teminatın gelir kaydı, tta Gayrimenkul AŞ tarafından 
yatırılan bir kısım emlak vergilerinin iptali ile misafirhane 
gelirlerine 

1.769.383 TL aittir.  

J-Olağandışı gider ve zararlar (-): 
Holding’in olağan faaliyetlerden bağımsız ve bu nedenle düzenli olarak ortaya 

çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gelir ve kârların yer aldığı bu 
hesap grubunun yılsonu bakiyesi geçen yıla göre önemli düzeyde artış göstererek 
42.468.296 TL’ye yükselmiş olup ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır.  
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1-Önceki dönem gider ve zararlar(-): 
 Bu hesapta görülen 6.903.706 TL’nin; 
2.662.334 TL'si Holding ve Holding ile birleştirilen kamu kuruluşlarında 

çalışmakta iken emekliye ayrılan personel için Emekli Sandığına 
ödenen Makam-Temsil ve Görev Tazminatlarını,   

2.542.786 “ Holding merkezi ve Taşucu İşletmesinden emekliye ayrılan işçi 
personel için ödenen kıdem tazminatlarını, 

784.351 “ Holdingden emekli olan memurlar için ödenen iş sonu 
tazminatlarını, 

572.088 “ Holdingden emekliye ayrılan veya son çalıştığı Kurum Holding 
olan personel için Emekli Sandığına ödenen emekli ikramiyelerini,  

92.042 “ Holding ile Yıldırım Dış Ticaret AŞ arasında karşılıklı olarak 
açılan davalar sonucu Elazığ Kavaklar İcra Müdürlüğü'nün  
2016/67,68,69,70 sayılı dosyalarının yargılama gideri, tahsil harcı, 
icra masrafı ve yasal faiz tutarlarının zarar kaydını,  

87.289 “ Holdingden emekli olan veya son çalıştığı son Kurum Holding 
olan personel için Emekli Sandığına ödenen ölüm yardımlarını, 

44.842  “ Holding ve Holding ile birleştirilen kamu kuruluşlarında çalışan 
personel tarafından Holding aleyhine kıdem tazminatı izin ücreti 
vb nedenlerle açılan davalar sonucu yapılan ödemelerin zarar 
kaydına 

37.188 “ Holding’in meslek hastalığına yakalanan eski personelinin SGK 
Başkanlığınca Holding  aleyhine açılan alacak davası sonucu nakte 
çevrilen teminat mektubunun zarar kaydını, 

23.409 “ Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından tahakkuk ettirilen 2012 yılı yol harcamalarına katılım 
payı bedelleri, 

20.637 “ münfesih Sümer Halı AŞ personeli tarafından kıdem tazminztı 
alacakları talebiyle açılan davaya ile ilgili olarak Isparta 2.İcra 
Müdürlüğü'nün 2011/1692 sayılı dosyası üzerine havale edilen 
meblağın zarar kaydını, 

7.067 “ Holdingin vekalet akitli avukatlarının  Aralık 2016 ayına ait maaş 
ve dava icra harcamalarını, 

29.673 “ diğer geçmiş yıllar gider ve zararlarına 

6.903.706 TL aittir. 

3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-): 
Yılsonu itibariyle bu hesapta kayıtlı 35.564.590 TL’nin; 
33.254.692 TL'si Ankara İli Altındağ İlçesi Hocapaşa Mahallesindeki Genel 

Müdürlük Binasının Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 
tarih, 2016/58 kararıyla Maliye Hazinesine devri dolaysısıyla 
hazır değerinin zarar kaydı, 
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2.266.645 “ Holding Gölbaşı Mağazasında bulunan Mamul Stoklarının 
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesi nedeniyle  
maliyetlerinin kapatılarak zarar kaydı, 

38.739 “ Ankara İli Altındağ İlçesi Hocapaşa Mahallesindeki Genel 
Müdürlük Binasının Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26.09.2016 
tarih, 2016/58 kararıyla Maliye Hazinesine devri dolayısıyla  
tesis, makine ve cihazların hazır değerlere zarar kaydı, 

4.500 “ Taşucu İşletmesince Mal müdürlüğüne Römorker için ödenen 
cezaların zarar kaydını, 

14 “ çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına hibe veya devredilen maddi 
duran varlıkların kayıtlı değerlerin zarar  kaydına 

35.564.590 TL aittir. 

Dönem kârı veya (zararı): 

Holding’in 40.844.470 TL tutarındaki olağan karına, 1.997.507 TL tutarındaki 
olağandışı gelir ve kârların ilavesi, 42.468.296 TL tutarındaki olağandışı gider ve 
zararların mahsup edilmesi sonucu faaliyet dönemi 373.681 TL dönem karı 
oluşmuştur. 

K-Dönem kârı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-): 

Holding’in dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler, indirim ve 
istisnalar dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisi ve/veya diğer yasal yükümlülük tutarı tahakkuk 
etmediğinden, bu kapsamda ayrılmış kanuni yükümlülük bulunmamaktadır. 

Dönem net kârı veya (zararı): 

Holdingin geçmiş yıllar bilanço zararları nedeniyle dönem net karı üzerinden 
tahakkuk eden herhangi bir vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı 
bulunmadığından; faaliyet dönemi sonucu oluşan 373.681 TL net dönem karı olarak 
Holding’in 2016 yılı finansal tablolarına yansıtılmıştır. 

Sonuç: 

Sümer Holding Anonim Şirketi’nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
04.05.2017 tarih ve 2017/ÖİB-K-44 sayılı kararıyla ile kabul edilen 2016 yılı 
bilançosu ve 373.680,90 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel 
görüşmeye sunulur. 
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VI. E K L E R 

 

 
1- Organizasyon şeması, 

2- Memur ve sözleşmeli personelin teşkilat içindeki dağılımı, 

3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler, 

4- İşçi hareketini gösterir çizelgeler, 

5- İşçilerin teşkilat içindeki dağılımı, 

6- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 

7- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 

8- Fon akım tablosu, 

9- Nakit akım tablosu, 

  10-  Kuruluşun gayri safi milli hasıla (GSMH)’ya katkısı, 

  11-  Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi, 

  12- Vergiler, 

  13- Bilanço ve dipnotları, 

  14- Gelir tablosu ve dipnotları, 

  15- Diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 
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(Ek:2) 
Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 

  2015 2016 
Üniteler Kadro Çalışan Kadro Çalışan 
  sayısı Kişi 

sayısı 
sayısı Kişi 

sayısı A- Merkez Teşkilatı : 
 

      

  1- Genel Müdürlük  15 13 13 5 

  2- Yönetim ve Denetim Kurulu Büro 
Müdürlüğü. 

3 2 2 2 

  3- Hukuk Müşavirliği 9 7 7 9 

  4- Teftiş Kurulu Başkanlığı 5 4 4 5 

  5- İşletmeler Daire Başkanlığı 15 13 13 7 

  6- Özelleştirme Uygulamaları Daire 
Başkanlığı 10 9 9 7 

  7- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 37 32 32 35 

  8- Mali İşler Daire Başkanlığı 13 13 13 12 

  9- Pazarlama Ve Satınalma Daire Başkanlığı 17 15   
  9- İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı 17 15 15 11 

  10- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı       41 

Toplam (A) 125 108 108 134 
B- İşletmeler :     

Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi 13 9 9 8 
Toplam (B) 13 9 9 8 

Genel toplam(A+B) 137 117 117 142 
(*) 2016 yılı sonu itibariyle mevcut personel fiili görev yaptığı birimler içine dağıtılmıştır. 

Sayıştay   



 

 

           
Memur ve Sözleşmeli Personelin Hareketini Gösterir Çizelgeler 

(Ek:3) 
 

Giriş ve çıkışlar  
Memur Sözleşmeli 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Yılbaşı mevcudu   20 19 105 98 
Yıl içinde giren   2 20 - 18 
Yıl içinde çıkan   3 3 7 10 
Yıl sonu mevcudu 19 36 98 106 
      

Giriş şekli 
Memur Sözleşmeli 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

 -Açıktan tayin   - - - - 
 -Nakli tayin   1 1 - - 
 -Göreve iade   1  - - 
 -Askerlik dönüşü       
 -Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş    5 
 -Sözleşmeden memuriyete geçiş  3   
 -İşçilikten nakil        
 -Başkaca nedenler   19  18 
  Toplam 2 23  23 
      

Ayrılış nedenleri 
Memur Sözleşmeli 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

 -Emeklilik   1 1 5 8 
 -Başka kuruluşa nakil 1 2 1  
 -Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş     
 -Sözleşmeden memuriyete geçiş     
 -Askerlik       
 -İşten çıkarma       
 -İhtiyaç fazlası nakil     2 
 -İstifa   1  -  
 -Ölüm   -  1  
 -Başkaca nedenler      
  Toplam 3       7  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

           
Memur ve Sözleşmeli Personelin Hareketini Gösterir Çizelgeler 

(Ek:3) 
 

Giriş ve çıkışlar  
Memur Sözleşmeli 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Yılbaşı mevcudu   20 19 105 98 
Yıl içinde giren   2 20 - 18 
Yıl içinde çıkan   3 3 7 10 
Yıl sonu mevcudu 19 36 98 106 
      

Giriş şekli 
Memur Sözleşmeli 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

 -Açıktan tayin   - - - - 
 -Nakli tayin   1 1 - - 
 -Göreve iade   1  - - 
 -Askerlik dönüşü       
 -Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş    5 
 -Sözleşmeden memuriyete geçiş  3   
 -İşçilikten nakil        
 -Başkaca nedenler   19  18 
  Toplam 2 23  23 
      

Ayrılış nedenleri 
Memur Sözleşmeli 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

 -Emeklilik   1 1 5 8 
 -Başka kuruluşa nakil 1 2 1  
 -Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş     
 -Sözleşmeden memuriyete geçiş     
 -Askerlik       
 -İşten çıkarma       
 -İhtiyaç fazlası nakil     2 
 -İstifa   1  -  
 -Ölüm   -  1  
 -Başkaca nedenler      
  Toplam 3       7  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (EK:4) 

İşçi hareketini gösterir çizelge 

Giriş ve çıkış 2015               
Kişi 

2016 
Kişi 

Yıl başı mevcudu 56 43 
Yıl içinde giren  85 
Yıl içinde çıkan  13 25 

Yıl sonu mevcudu 43 103 

   Giriş şekli 2015                
Kişi 

2016 
Kişi 

Açıktan tayin   
Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması   
Naklen tayin   
Askerlik dönüşü   
Göreve iade   
Başkaca nedenler (*)   

Toplam - - 

     Ayrılış nedenleri 2015          
Kişi 

2016 
Kişi 

 
   
Emeklilik 10 9 
Askere alınma   
Ölüm   
Kendi isteği ile ayrılma   
İşten çıkarma 3 16 
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması   
Memur veya sözleşmeli statüye geçme   
Başkaca nedenler (*)   

Toplam 13 25 

Sayıştay   



 

 

 

  (Ek:5 ) 

                         İşçilerin teşkilat içindeki dağılımı  

İş yerleri 
2015 Yılı 2016 Yılı 

Norm Program  Yıl sonu Norm Program  Yıl sonu 
kadro  sayı kişi kadro  Sayı kişi 

Genel Müdürlük - 31 26  26 86 

Taşucu İşletmesi - 17 17  17 17 

Genel toplam - 48 43  43 103 

Sayıştay   



 

 

 

  (Ek:5 ) 

                         İşçilerin teşkilat içindeki dağılımı  

İş yerleri 
2015 Yılı 2016 Yılı 

Norm Program  Yıl sonu Norm Program  Yıl sonu 
kadro  sayı kişi kadro  Sayı kişi 

Genel Müdürlük - 31 26  26 86 

Taşucu İşletmesi - 17 17  17 17 

Genel toplam - 48 43  43 103 

 

 

    
(Ek: 6) 

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 

Varlık türleri Kod No 
Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:   
 

    
  Kasa ve bankalar:      
    Kasa mevcudu 1    
    Bankalardaki nakit 2 1.117   1.117 
    Diğer 4 3   3 
           Hazır değerler toplamı 5 1.120     
           Kasa ve bankalar toplam 6     1.120 
  Menkul kıymetler:         
  Diğer 9 4.138   4.138 
               Menkul kıymetler toplamı 10 4.138   4.138 
  Alacaklar:         
  Ticari alacaklar:       0 
   Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12    
   Merkezi yönetim kaps. kamu ida. 13 26 1.121 1.148 
   Diğer 17 627 19 647 
           Ticari alacaklar toplamı 18     1.794 
  Diğer alacaklar:      
   Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20 22   22 
   Merkezi yönetim kapsamındaki kamu id. 21 1.353   1.353 
   Mahalli idarelerden 22 29   29 
   Diğer 25 12.549   12.549 
            Diğer alacaklar toplamı 26     13.953 
           Alacaklar toplamı 27     15.747 
  Stoklar:      
  İlk madde ve malzeme  28 72   72 
  Yarı mamuller 29 0   0 
  Mamuller 30 18   18 
  Ticari mallar  31 0   0 
  Diğer 32 4.026   4.026 
           Stoklar toplamı 33 0   4.116 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 5.578   5.578 

Kısa sürede paraya çev. değ. toplamı 35 28.439     
          Paraya çev. ve hazır değ. toplamı(1) 36 29.559 1.141 30.700 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37   11.004 11.004 
   Bağlı ortaklıklar 38   2.188 2.188 
   Maddi duran varlıklar :     0 0 
   Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   63.607 63.607 
   Birikmiş amortismanlar (-) 40   (26.460) (26.460) 
         Maddi duran varlıklar (net) 41   37.147 37.147 
   Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   52 52 
   Özel tükenmeye tabi varlıklar 43     0 
   Diğer bağlı değerler 44     0 
         Bağlı değerler toplamı (2) 45   50.392 50.392 
         Varlıklar toplamı (1+2)   29.559 51.532 81.091 

Sayıştay   



 

 

(Ek: 7) 

  Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı   

Kaynak türleri 
Kod 

Kısa süreli Uzun süreli Toplam 
 Bin TL  Bin TL  Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:              
   Mevduat:         
      Diğer mevduat 2    
                                Mevduat toplamı 3    
   Mali borçlar:      
      Diğer 9    
                               Mali borçlar toplamı 10    
   Ticari borçlar:      
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11    
      Merkezi yönetim kaps. kamu ida. 12 16 0 16 
      İştiraklere 14 0 0   
      Diğer 16 3.084 0 3.084 

Ticari borçlar toplamı 17 3.100 0 3.100 
  Diğer borçlar:        
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18    0 
      Merkezi yönetim kaps. kamu ida. 19 788 0 788 
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 0 0 0 
      İştiraklere 22 0 0 0 
      Diğer 24 5.851 0 5.851 

Diğer borçlar toplamı 25 6.640 0 6.640 
  Diğer yabancı kaynaklar:        
     İç sigorta fonları 26 0 37.244 37.244 
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27 0 0 0 
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28 0 0 0 
     Dönem kârından diğer ortaklara öd.  kâr payı 29 0 0 0 
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yük. 30 0 0 0 
     Ödenecek diğer vergiler 31 811 0 811 
     Diğer 32 278 0 278 
               Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 1.089 37.244 38.333 
               Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 10.829 37.244 48.073 
2-Öz kaynaklar:         
  Sermaye 36   11.299.080 11.299.080 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37   (4.874.440) (4.874.440) 
  Ödenmiş sermaye 38   6.424.640 6.424.640 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40       
  Tahsis serm. olm. kuruluşların fon veya karş. 41     
  Sermaye yedekleri: 42   1.651 1.651 
  Kâr yedekleri 43   546.381 546.381 
  Geçmiş yıllar kârları 44   5.166 5.166 
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45   (6.945.193) (6.945.193) 
  Dönem karının özkaynaklarda kalacak kısmı  46     
  Dönem net karı veya (zararı)  47   374 374 
                                  Öz kaynaklar toplamı (2) 48   33.018 33.018 
                                  Kaynaklar toplamı (1+2) 52 10.829 70.262 81.091 

 

Sayıştay   



 

 

(Ek: 7) 

  Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı   

Kaynak türleri 
Kod 

Kısa süreli Uzun süreli Toplam 
 Bin TL  Bin TL  Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:              
   Mevduat:         
      Diğer mevduat 2    
                                Mevduat toplamı 3    
   Mali borçlar:      
      Diğer 9    
                               Mali borçlar toplamı 10    
   Ticari borçlar:      
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11    
      Merkezi yönetim kaps. kamu ida. 12 16 0 16 
      İştiraklere 14 0 0   
      Diğer 16 3.084 0 3.084 

Ticari borçlar toplamı 17 3.100 0 3.100 
  Diğer borçlar:        
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18    0 
      Merkezi yönetim kaps. kamu ida. 19 788 0 788 
      Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 0 0 0 
      İştiraklere 22 0 0 0 
      Diğer 24 5.851 0 5.851 

Diğer borçlar toplamı 25 6.640 0 6.640 
  Diğer yabancı kaynaklar:        
     İç sigorta fonları 26 0 37.244 37.244 
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27 0 0 0 
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28 0 0 0 
     Dönem kârından diğer ortaklara öd.  kâr payı 29 0 0 0 
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yük. 30 0 0 0 
     Ödenecek diğer vergiler 31 811 0 811 
     Diğer 32 278 0 278 
               Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 1.089 37.244 38.333 
               Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 10.829 37.244 48.073 
2-Öz kaynaklar:         
  Sermaye 36   11.299.080 11.299.080 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37   (4.874.440) (4.874.440) 
  Ödenmiş sermaye 38   6.424.640 6.424.640 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40       
  Tahsis serm. olm. kuruluşların fon veya karş. 41     
  Sermaye yedekleri: 42   1.651 1.651 
  Kâr yedekleri 43   546.381 546.381 
  Geçmiş yıllar kârları 44   5.166 5.166 
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45   (6.945.193) (6.945.193) 
  Dönem karının özkaynaklarda kalacak kısmı  46     
  Dönem net karı veya (zararı)  47   374 374 
                                  Öz kaynaklar toplamı (2) 48   33.018 33.018 
                                  Kaynaklar toplamı (1+2) 52 10.829 70.262 81.091 

 

 

 

Fon akım tablosu  (Ek: 8)  
Fon kaynak ve kullanımları Cari dönem 
  Bin TL 
A - Fon kaynakları : 49.147 
    1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar : 2.248 
        a) Olağan kâr 374 
        b) Amortismanlar(+) 1.520 
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 622 
        d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-)        (268) 
    2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar : (50.333) 
        a) Olağan dışı kâr 4.235 
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) (54.568) 
        c) Fon girişi sağlamayan gelirler    
    3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar   
    4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 23.223 
    5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar   
    (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
    6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar   
    (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
    7- Sermaye artırımı (Nakit karşılığı veya  74.009 
    Dışarıdan getirilen diğer varlıklar)   
    8- Hisse senetleri ihraç primleri   
B - Fon kullanımları : 49.147 
    1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar :   
        a) Olağan zarar (dönem zararı)   
        b) Amortismanlar (+)   
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)   
        d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)   
     2- Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar : 26.143 
        a) Olağan dışı zarar (7.216) 
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 33.255 
        c) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-) 104 
     3- Ödenen vergi ve benzerleri 3.937 
     4- Ödenen temettüler :   
        a) Bir önceki dönem karından ödenen   
        b) Yedeklerden dağıtılan   
     5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar   
     6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar   
         (Yeniden değerlemeyi kapsamaz) 17.922 
     7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar   
     8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 53.431 
     9- Sermayedeki azalışlar   

Sayıştay   



 

 

                                            Nakit akım tablosu                                                (Ek:9) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerler Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 6.832 
B- Dönem içi nakit girişleri 98.428 
   1- Satışlardan elde edilen nakit: 3.016 
       a) Net satışlar 10.188 
       b) Ticari alacaklardaki azalışlar   354 
       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (7.526) 
       d)Yıllara sari inşaat işleri hakedislerinde artış   
   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 7.887 
   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 1.017 
   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 6.538 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar 6.538 
   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  0 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar   
   6- Sermaye artışından sağlanan nakit 74.009 
   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
   8- Diğer nakit girişleri 5.961 
C- Dönem içi nakit çıkışları 99.943 
   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 7.757 
       a) Satışların Maliyeti 9.260 
       b) Stoklardaki artışlar 7.227 
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar   
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) (2.107) 
       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 146 
        f) Stoklardaki azalışlar (-) (6.477) 
   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 17.958 
       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    
       b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 621 
       c) Genel yönetim giderleri 18.711 
       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (1.374) 
   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 42 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  42 
       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
   4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları   
   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 6.908 
       a) Olağan dışı gider ve zararlar 6.908 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 539 
   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 59.813 
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler 59.813 
   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 8.088 
 10- Ödenen temettüler    
 11- Diğer nakit çıkışları   
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 5.317 
E- Nakit artış veya azalış (B-C) (1.515) 

Sayıştay   



 

 

                                            Nakit akım tablosu                                                (Ek:9) 

Nakit kaynakları ve kullanım yerler Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 6.832 
B- Dönem içi nakit girişleri 98.428 
   1- Satışlardan elde edilen nakit: 3.016 
       a) Net satışlar 10.188 
       b) Ticari alacaklardaki azalışlar   354 
       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) (7.526) 
       d)Yıllara sari inşaat işleri hakedislerinde artış   
   2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 7.887 
   3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 1.017 
   4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit : 6.538 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar 6.538 
   5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit :  0 
     (Alımlarla ilgili olmayan)   
     a) Menkul kıymet ihraçlarından    
     b) Alınan krediler   
     c) Dİğer artışlar   
   6- Sermaye artışından sağlanan nakit 74.009 
   7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
   8- Diğer nakit girişleri 5.961 
C- Dönem içi nakit çıkışları 99.943 
   1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 7.757 
       a) Satışların Maliyeti 9.260 
       b) Stoklardaki artışlar 7.227 
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar   
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) (2.107) 
       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 146 
        f) Stoklardaki azalışlar (-) (6.477) 
   2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 17.958 
       a) Araştırma ve geliştirme giderleri    
       b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 621 
       c) Genel yönetim giderleri 18.711 
       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) (1.374) 
   3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 42 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  42 
       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
   4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları   
   5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 6.908 
       a) Olağan dışı gider ve zararlar 6.908 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
   6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 539 
   7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 59.813 
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri   
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
       c) Diğer ödemeler 59.813 
   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 8.088 
 10- Ödenen temettüler    
 11- Diğer nakit çıkışları   
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 5.317 
E- Nakit artış veya azalış (B-C) (1.515) 

 

 

   (Ek:10) 
Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

(Gelir yoluyla)  

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 14.046 
Verilen faizler (yurt içi) 2   
Verilen bina ve arazi kiraları  3 218 
Karşılık giderleri 4 3.848 
Mevzuat gereğince katılma payları 5 29 
Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 6.904 
İç sigorta fonu gideri 8   
Amortisman ve tükenme payları 9 1.520 
Dış aleme ödenen giderler 10   
Diğer pozitif etkiler 11 1.998 
Dönem karı 12 374 
    Toplam (A) 13 28.937 
B-Negatif etkiler (-)     
Alınan faizler (yurt içi) 14 433 
Alınan bina ve arazi kiraları  15 2.536 
Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 104 
Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17   
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 2.334 
İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 54.568 
Dış alemden sağlanan gelirler 20 1.038 
Diğer nagatif etkiler 21 38.728 
Dönem zararı 22   
                     Toplam (B) 23 99.741 

              Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      
hasıla (GSYİH)ya katkı (A-B) 24 (70.804) 

Subvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 6.392 

           Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi      
hasıla (GSYİH)ya katkı 30 (64.412) 

Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32 1.038 
 Alıcı fiyatlarıyla milli hasıla     
     (GSMH)ya katkı 33 (63.374) 

Sayıştay   



 

 

 
 
 
 

       (Ek: 11 ) 

2016 yılı Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

Dış alemden sağlanan  Bin TL Dış aleme ödenen  Bin TL 

1- İhracat bedellerinden  1-İthalat bedellerinden  

2- Sermaye hareketlerinden  1.038 2-Sermaye hareketlerine  

3- Görünmeyen işlemlerden  3-Görünmeyen işlemlere  

Toplam 1.038   

                 Denge farkı   1.038 

Sayıştay   



 

 

 
 
 
 

       (Ek: 11 ) 

2016 yılı Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

Dış alemden sağlanan  Bin TL Dış aleme ödenen  Bin TL 

1- İhracat bedellerinden  1-İthalat bedellerinden  

2- Sermaye hareketlerinden  1.038 2-Sermaye hareketlerine  

3- Görünmeyen işlemlerden  3-Görünmeyen işlemlere  

Toplam 1.038   

                 Denge farkı   1.038 

 

 

     (Ek:12) 
Vergiler 

  Sıra  Önceki  Tahakkuk Ödenen Yıl sonu 

Vergi Türleri    
yıldan 
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 1   
 

    
   -Kurumlar vergisi 2     

Toplam (1) 3     
 2-Servetten alınan       
   -Motorlu Taşıtlar Vergisi 4   6 6  
   -Emlak Vergisi 5   3.341 3.341  
   -Çevre temizlik vergisi 6   6 6  

Toplam (2) 7 0 3.353 3.353  
 3-Mal ve hizmetten alınan          
    ( Dolaylı vergiler )          
   -K D V 8 37 2.372 2.409  
   -Özel tüketim vergisi 9       
   -Banka vs sigorta muameleleri vergisi 10       
   -Damga vergisi 11   67 62 5 
   -Dış ticarette ödenen vergiler 12       
   -Harçlar 13   136 136  
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14       
   -Özel iletişim vergisi 15   6 6  
   -Diğer 18       
      -Maden sahası devlet katkısı     458 458  

Toplam (3) 19 37 3.039 3.071 5 
Toplam (A) 20 37 6.392 6.424 5 

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi           
     resim harç ve fonlar           
   -Personelden stope edilen gelir ve damga           
     vergisi 21 144 2.995 2.870 269 
   -Yüklenici ve üreticiden stope edilen gelir           
     kurumlar ve damga vergileri ile menkul           
     ve gayrimenkul sermaye iratlarından           
     stope edilen gelir vergisi ve damga verg. 22 23 156 163 16 
   - Tevkif edilen KDV 23 52 786 753 85 
   -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24        
   -Diğer 25         

 Toplam (B) 26 219 3.937 3.786 370 
                          Toplam (A+B) 27 256 10.329 10.210 375 

Sayıştay   



 

 

                         Sümer Holding AŞ. ( Ek:13/a) 
31.12.2016 yılı  Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
I-Dönen varlıklar       1.179.171,20 
 A-Hazır değerler   302.363,74     
  1-Kasa 0,00       
  2-Alınan çekler       
  3-Bankalar 301.789,59   1.176.070,85   
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
  5-Diğer hazır değerler 574,15   3.100,35   
 B-Menkul kıymetler   6.529.601,18   4.138.101,18 
  1-Hisse senetleri 3.601,18     3.601,18     
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         
  4-Diğer menkul kıymetler 6.526.000,00   4.134.500,00   
  5-Menkul kıymetler değer düşk.karş (-)         
 C-Ticari alacaklar   991.221,22   653.544,76 
  1-Alıcılar 869.740,04   516.049,99   
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 19.553,81   35.567,40   
  6-Diğer ticari alacaklar         
  7-Şüpheli ticari alacaklar 5.039.496,29   11.414.326,56   
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.937.568,92)   (11.312.399,19)   
D-Diğer Alacaklar  459.028,87   14.306.253,86 
  1-Ortaklardan alacaklar         
  2-İştiraklerden alacaklar         
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 9.023,12   44.163,93   
  5-Diğer çeşitli alacaklar 450.005,75   14.262.089,93   
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar 9.027.901,33   25.337.761,75   
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (9.027.901,33)   (25.337.761,75)   
 E-Stoklar   3.314.940,87   4.115.586,31 
  1-İlk madde ve malzeme 13.296,04   68.731,31   
  2-Yarı mamuller          
  3-Mamuller 3.260.169,19   17.673,16   
  4-Ticari mallar 6.616,96       
  5-Diğer stoklar  8.746,00   4.025.499,42   
  6-Ödünç ve İmalata Verilen Malzeme 26.112,68       
  7-Verilen sipariş avansları     3.682,42   
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.   -   ,00 
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  2-Yıllara yaygın inşaat enf düz hesabı         
  3-Taşeronlara verilen avanslar         
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   343.773,84   472.183,46 
  1-Gelecek aylara ait giderler 343.773,84   472.076,14   
  2-Gelir tahakkukları     107,32   
 H-Diğer dönen varlıklar   108.671,44   5.106.248,64 
  1-Devreden KDV     5.009.038,91   
  2-İndirilecek KDV         
  3-Diğer KDV 270,33       
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 108.401,11   97.186,73   
  5-İş avansları     23,00   
  6-Personel avansları         
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
 10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karş.  (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   12.049.601,16   29.971.089,41 

Sayıştay   



 

 

                         Sümer Holding AŞ. ( Ek:13/a) 
31.12.2016 yılı  Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
I-Dönen varlıklar       1.179.171,20 
 A-Hazır değerler   302.363,74     
  1-Kasa 0,00       
  2-Alınan çekler       
  3-Bankalar 301.789,59   1.176.070,85   
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
  5-Diğer hazır değerler 574,15   3.100,35   
 B-Menkul kıymetler   6.529.601,18   4.138.101,18 
  1-Hisse senetleri 3.601,18     3.601,18     
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar         
  3-Kamu kesim tahvil, senet ve bonolar         
  4-Diğer menkul kıymetler 6.526.000,00   4.134.500,00   
  5-Menkul kıymetler değer düşk.karş (-)         
 C-Ticari alacaklar   991.221,22   653.544,76 
  1-Alıcılar 869.740,04   516.049,99   
  2-Alacak senetleri         
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 19.553,81   35.567,40   
  6-Diğer ticari alacaklar         
  7-Şüpheli ticari alacaklar 5.039.496,29   11.414.326,56   
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (4.937.568,92)   (11.312.399,19)   
D-Diğer Alacaklar  459.028,87   14.306.253,86 
  1-Ortaklardan alacaklar         
  2-İştiraklerden alacaklar         
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
  4-Personelden alacaklar 9.023,12   44.163,93   
  5-Diğer çeşitli alacaklar 450.005,75   14.262.089,93   
  6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
  7-Şüpheli diğer alacaklar 9.027.901,33   25.337.761,75   
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (9.027.901,33)   (25.337.761,75)   
 E-Stoklar   3.314.940,87   4.115.586,31 
  1-İlk madde ve malzeme 13.296,04   68.731,31   
  2-Yarı mamuller          
  3-Mamuller 3.260.169,19   17.673,16   
  4-Ticari mallar 6.616,96       
  5-Diğer stoklar  8.746,00   4.025.499,42   
  6-Ödünç ve İmalata Verilen Malzeme 26.112,68       
  7-Verilen sipariş avansları     3.682,42   
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.   -   ,00 
  1-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.         
  2-Yıllara yaygın inşaat enf düz hesabı         
  3-Taşeronlara verilen avanslar         
G-Gelecek aylara ait gid. ve gelir tah.   343.773,84   472.183,46 
  1-Gelecek aylara ait giderler 343.773,84   472.076,14   
  2-Gelir tahakkukları     107,32   
 H-Diğer dönen varlıklar   108.671,44   5.106.248,64 
  1-Devreden KDV     5.009.038,91   
  2-İndirilecek KDV         
  3-Diğer KDV 270,33       
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 108.401,11   97.186,73   
  5-İş avansları     23,00   
  6-Personel avansları         
  7-Sayım ve tesellüm noksanları         
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
 10-Diğer çeşitli dönen varlıklar karş.  (-)         

    Dönen varlıklar toplamı   12.049.601,16   29.971.089,41 

 

 

                        Sümer Holding AŞ. ( Ek:13/b) 
31.12.2016 yılı  Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 

Önceki dönem Cari dönem 
TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II-Duran varlıklar         
 A-Ticari alacaklar   5.893,58   1.140.555,86 
  1-Alıcılar         
  2-Alacak senetleri          
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)         
  4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gel. (-)         
  5-Verilen depozito ve teminatlar 5.893,58       
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)     1.140.555,86   
  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   10.449.235,96   13.192.568,22 
  1-Bağlı menkul kıymetler         
  2-Bağlı menkul kıymetler değer düş. karş. (-)         
  3-İştirakler 10.449.235,96   11.352.828,39   
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-)     (348.395,78)   
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)         
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     2.188.135,61   
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri  (-)          
  8-Bağlı ortak. Serm. pay. değer düş. karş. (-)         
 D-Maddi duran varlıklar   64.294.275,45   37.147.062,03 
  1-Arazi ve arsalar 20.888.564,30   24.297.437,80   
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 7.553.344,90   8.327.501,46   
  3-Binalar 61.718.562,27   19.781.895,54   
  4-Tesis, makine ve cihazlar 5.280.389,20   8.376.686,61   
  5-Taşıtlar 631.872,35   1.008.222,08   
  6-Demirbaşlar 2.759.007,25   1.371.786,73   
  7-Diğer maddi duran varlıklar ,00   54.120,43   
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) (34.877.714,82)   (26.460.188,62)   
  9-Yapılmakta olan yatırımlar 340.250,00   389.600,00   
 10-Verilen avanslar         
 E-Maddi olmayan duran varlıkar   5.945,45   51.896,74 
  1-Haklar 45,00   133,00   
  2-Şerefiye         
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
  5-Özel maliyetler         
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 54.436,99   610.267,27   
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) (48.536,54)   (558.503,53)   
  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   74.755.350,44   51.532.082,85 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)   86.804.951,60   81.503.172,26 

Sayıştay   



 

 

                             Sümer Holding AŞ. ( Ek:13/c) 
31.12.2016 yılı  Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar       
  A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri         
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 

 
      

   3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)         
   4-Uzun vadeli yab. kred. anapara taks. ve faizleri 

 
      

   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 

 
993.480,11   3.100.378,58 

   1-Satıcılar 919.471,61    1.309.461,21   
   2-Borç senetleri 

 
      

   3-Borç senetleri reeskontu (-) 
 

      
   4-Alınan depozito ve teminatlar 74.008,50    1.790.917,37   
   5-Diğer ticari borçlar 

 
      

  C-Diğer borçlar 
 

2.505.742,41   4.281.349,86 
   1-Ortaklara borçlar 

 
      

   2-İştiraklere borçlar 
 

      
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar 

 
      

   4-Personele borçlar 685,77    15.163,01   
   5-Diğer çeşitli borçlar 2.505.056,64    4.266.186,85   
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

 
      

  D-Alınan avanslar 
 

4.225,23   2.770.196,41 
   1-Alınan sipariş avansları 4.225,23   2.770.196,41   
   2-Alınan diğer avanslar        
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bed. 

 
-    

   1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 
 

      
   2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı 

 
     

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
 

530.276,20   811.011,94 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 256.441,25    375.006,64   
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 152.818,78    436.005,30   
   3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük. 

 
      

   4-Diğer yükümlülükler 121.016,17        
  G-Borç ve gider karşılıkları 

 
60.370.687,00    

   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları 
 

      
   2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük.(-) 

 
      

   3-Kıdem tazminatı karşılığı 
 

      
   4-Maliyet gider karşılıkları 

 
      

   5-Diğer borç ve gider karşılıkları 60.370.687,00      
 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah. 

 
267.583,29   277.847,42 

   1-Gelecek aylara ait gelirler 164.123,15    277.847,42   
   2-Gider tahakkukları 103.460,14        
  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   64.671.994,24   11.240.784,21 

Sayıştay   



 

 

                             Sümer Holding AŞ. ( Ek:13/c) 
31.12.2016 yılı  Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar       
  A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri         
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 

 
      

   3-Ertelenmiş finan. Kirala. borçlanma maliyet. (-)         
   4-Uzun vadeli yab. kred. anapara taks. ve faizleri 

 
      

   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 

 
993.480,11   3.100.378,58 

   1-Satıcılar 919.471,61    1.309.461,21   
   2-Borç senetleri 

 
      

   3-Borç senetleri reeskontu (-) 
 

      
   4-Alınan depozito ve teminatlar 74.008,50    1.790.917,37   
   5-Diğer ticari borçlar 

 
      

  C-Diğer borçlar 
 

2.505.742,41   4.281.349,86 
   1-Ortaklara borçlar 

 
      

   2-İştiraklere borçlar 
 

      
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar 

 
      

   4-Personele borçlar 685,77    15.163,01   
   5-Diğer çeşitli borçlar 2.505.056,64    4.266.186,85   
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-) 

 
      

  D-Alınan avanslar 
 

4.225,23   2.770.196,41 
   1-Alınan sipariş avansları 4.225,23   2.770.196,41   
   2-Alınan diğer avanslar        
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bed. 

 
-    

   1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri 
 

      
   2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı 

 
     

  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 
 

530.276,20   811.011,94 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 256.441,25    375.006,64   
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 152.818,78    436.005,30   
   3-Vadesi geçmiş ert. veya tak.ver.ve diğ.yük. 

 
      

   4-Diğer yükümlülükler 121.016,17        
  G-Borç ve gider karşılıkları 

 
60.370.687,00    

   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karşılıkları 
 

      
   2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük.(-) 

 
      

   3-Kıdem tazminatı karşılığı 
 

      
   4-Maliyet gider karşılıkları 

 
      

   5-Diğer borç ve gider karşılıkları 60.370.687,00      
 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah. 

 
267.583,29   277.847,42 

   1-Gelecek aylara ait gelirler 164.123,15    277.847,42   
   2-Gider tahakkukları 103.460,14        
  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   64.671.994,24   11.240.784,21 

 

 

                                 Sümer Holding AŞ. ( Ek:13/d) 
31.12.2016 yılı  Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar        
 A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri      
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
   3-Ertelenmiş finan. kir. borçl. maliyet. (-)      
   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 (-)      
   4-Alınan depozito ve teminatlar      
   5-Diğer ticari borçlar      
  C-Diğer borçlar     
   1-Ortaklara borçlar      
   2-İştiraklere borçlar      
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar      
   4-Diğer çeşitli borçlar        
   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)        
   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar        
  D-Alınan avanslar  -   - 
  E-Borç ve gider karşılıkları      37.243.952,75 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları    37.243.952,75   
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları        
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.      ,00 
   1-Gelecek yıllara ait gelirler        
   2-Gider tahakkukları        
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi        
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      ,00 
   1-Gelecek yıllara ert. veya terk edil. KDV        
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar        

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı      37.243.952,75 
          Yabancı kaynaklar toplamı   64.671.994,24   48.484.736,96 
III-Öz kaynaklar         
  A-Ödenmiş sermaye   2.646.414.125,00   6.424.640.314,45 
   1-Sermaye 2.799.080.000,00    11.299.080.000,00   
   2-Ödenmemiş sermaye (-) (152.665.875,00)   (4.874.439.685,55)   
   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları        
   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz fark. (-)         
  B-Sermaye yedekleri       1.650.787,58 
   1-Hisse senedi ihraç primleri         
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları         
   3-Diğer sermaye yedekleri        
   4-İştirak değer artışları     1.650.787,58   
  C-Kâr yedekleri  168.366.836,53   546.381.361,95 
   1-Yasal yedekler 86.815.814,08    454.630.649,06   
   2-Statü yedekleri 381,38    381,38   
   3-Olağanüstü yedekler 81.171.391,50    91.371.081,94   
   4-Diğer kâr yedekler 379.249,57   379.249,57   
   5-Özel fonlar       
  D-Geçmiş yıllar kârları      5.165.714,95 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (2.797.813.719,12)  (6.945.193.424,53) 
  F-Dönem net kârı (zararı)   5.165.714,95   373.680,90 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 5.165.714,95   373.680,90   
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)       

  Öz kaynaklar toplamı   22.132.957,36   33.018.435,30 
IV-Azınlık payları        

  Pasif (Kaynaklar) toplamı   86.804.951,60   81.503.172,26 

Sayıştay   



 

 

(Ek:13/e) 
BİLANÇO DİPNOTLARI 

1-Holding kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiştir. 

2-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel 
Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere; cari dönemde verilen her 
çeşit avans ve borç tutarı:  

Yoktur. 

3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı   53.573.824,00TL’ dır. 

4-Alacaklar ve diğer işlemler için alınmış teminatların toplam tutarı. 34.583.214,29 TL’ dır 

    - Mektup  :   32.792.296,92 TL 
    - Nakit      :     1.790.917,37 TL 

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  6.633.908,88 TL’ dır. 

    - Mektup  :     5.457.785,62 TL 
    - Nakit     :      1.176.123,26 TL 

6-Pasifte yer almayan (işçi kıd.taz.) taahhütlerin toplam tutarı  8.404.496,29 TL’ dır. 

7-Kasa ve bankalardaki döviz mevduatları:  Yoktur. 

8-Yurt dışından alacaklar:  Yoktur. 

9-Yurt dışına (Hazine devirli) borçlar (Avanslar dahil):   Yoktur. 

10-Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarında banka garantili olanların tutarı:  Yoktur. 

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:. Yoktur 

12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı:  Yoktur. 

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

 Türü  Hisse adedi(Bin TL) Tutarı 
Hamiline                                     11.299.080                           11.299,080    

 14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur. 

 15-İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: 

                                                                                                         
 Adı                                                     Pay oranı(Bin ¨)                    Pay tutarı       
Özelleştirme İdaresi Bşk.                           100                           11.299.080   

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile bağlı ortaklıkların; 

Adı 
Kıbrıs Türk Tütün  
Tasfiye Halinde SUTİ Sümer Teks.İşl. AŞ   
Yerteks Tekstil San.veTic.AŞ 
Tasfiye Halinde Şıhsan Şıhbarak Halı  AŞ   
BeytaşBeydağı Kireç San.veTic.AŞ 
Tümaş Türk Müh.MüşavirlikMüteah.AŞ 
Tasfiye halinde Türk Suudi Yatırım Holding AŞ 
SecurıtyPapers Ltd. (Pakistan’da yerleşik) 

17- Stok değerleme yöntemi: 

   a)Cari dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 
   b)Önceki dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 
   c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)tutarı: 

Sayıştay   



 

 

(Ek:13/e) 
BİLANÇO DİPNOTLARI 

1-Holding kayıtlı sermaye sistemini kabul etmemiştir. 

2-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel 
Müdür Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere; cari dönemde verilen her 
çeşit avans ve borç tutarı:  

Yoktur. 

3-Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı   53.573.824,00TL’ dır. 

4-Alacaklar ve diğer işlemler için alınmış teminatların toplam tutarı. 34.583.214,29 TL’ dır 

    - Mektup  :   32.792.296,92 TL 
    - Nakit      :     1.790.917,37 TL 

5-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı  6.633.908,88 TL’ dır. 

    - Mektup  :     5.457.785,62 TL 
    - Nakit     :      1.176.123,26 TL 

6-Pasifte yer almayan (işçi kıd.taz.) taahhütlerin toplam tutarı  8.404.496,29 TL’ dır. 

7-Kasa ve bankalardaki döviz mevduatları:  Yoktur. 

8-Yurt dışından alacaklar:  Yoktur. 

9-Yurt dışına (Hazine devirli) borçlar (Avanslar dahil):   Yoktur. 

10-Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarında banka garantili olanların tutarı:  Yoktur. 

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:. Yoktur 

12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliklerin tutarı:  Yoktur. 

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

 Türü  Hisse adedi(Bin TL) Tutarı 
Hamiline                                     11.299.080                           11.299,080    

 14-Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: Yoktur. 

 15-İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların: 

                                                                                                         
 Adı                                                     Pay oranı(Bin ¨)                    Pay tutarı       
Özelleştirme İdaresi Bşk.                           100                           11.299.080   

16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile bağlı ortaklıkların; 

Adı 
Kıbrıs Türk Tütün  
Tasfiye Halinde SUTİ Sümer Teks.İşl. AŞ   
Yerteks Tekstil San.veTic.AŞ 
Tasfiye Halinde Şıhsan Şıhbarak Halı  AŞ   
BeytaşBeydağı Kireç San.veTic.AŞ 
Tümaş Türk Müh.MüşavirlikMüteah.AŞ 
Tasfiye halinde Türk Suudi Yatırım Holding AŞ 
SecurıtyPapers Ltd. (Pakistan’da yerleşik) 

17- Stok değerleme yöntemi: 

   a)Cari dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 
   b)Önceki dönemde uygulanan yöntem : ortalama maliyet 
   c)Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)tutarı: 

 

 

Yoktur. 

18-Cari dönemdeki duran varlık hareketi : 
    a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların 
maliyetleri :       538.714,53 TL 

    b)Sair sabit varlıklar girişleri   : 
    c)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar :    58.626.154,98 TL 
    d)Cari dönemde enflasyon düzeltme artışları :       - 
        -Varlık maliyetlerinde (+)               :        - 
        -Birikmiş amortismanlarda (-)        :         - 

19-Ana kuruluştan, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 
:  Yoktur. 

20-Cari dönemdeki ortalama personel sayısı :   214 

      Ortalama işçi sayısı         :    42 
      Ortalama KPD sayısı       :    50 
      Ortalama memur sayısı   :  122 

21-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:  Yoktur. 

22-Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her 
türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, ( İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu 
etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanacaktır.) :  

Yoktur. 

23-İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri :  Yoktur. 

24-Bankadaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar; 

Banka Adı                                                                         Blokeli Tutar(TL ) 
T.C. Ziraat Bankası (Bolu Şubesi)                                    27.381,32 TL olup, teminatlarda takip edilmektedir.   

25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 
iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları 
çıkaran ortaklıklar :  

Yoktur. 

26-İştirakler ve bağlı ortaklıklarda dışsal kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 
elde edilen bedelli hisse senetleri :  Yoktur. 

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul 
kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk 
etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz tutarı borçları:  

Yoktur. 

28-Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro 
gibi yükümlülüklerin tutarı: :  Yoktur. 

29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve 
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar: :  Yoktur. 

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 27.02.2017 tarih 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı. 

Sayıştay   



 

 

  
(Ek:14/a) 

Sümer Holding Anonim Şirketi 
2016 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

2015 2016 

TL TL 
A- Brüt satışlar 8.856.180,68 10.435.022,70 

B- Satış indirimleri (-) 293.557,22 246.655,10 

C- Net satışlar 8.562.623,46 10.188.367,60 

D- Satışların maliyeti (-) 4.745.608,87 9.260.194,04 

Brüt satış karı veya zararı 3.817.014,59 928.173,56 

E- Faaliyet giderleri  (-) 16.773.250,56 19.331.900,61 

                  Faaliyet karı veya zararı (12.956.235,97) (18.403.727,05) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 23.224.263,39 63.138.456,13 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. (-) 632.613,26 3.890.259,43 

H- Finansman giderleri  (-)     

                  Olağan kar veya zarar 9.635.414,16 40.844.469,65 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 565.814,27 1.997.507,56 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 5.035.513,48 42.468.296,31 

                  Dönem karı veya zararı 5.165.714,95 373.680,90 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük.karş.(-)     

 Dönem net karı veya zararı 5.165.714,95 373.680,90 

Sayıştay   



 

 

  
(Ek:14/a) 

Sümer Holding Anonim Şirketi 
2016 yılı gelir tablosu 

Gelir ve giderler 

2015 2016 

TL TL 
A- Brüt satışlar 8.856.180,68 10.435.022,70 

B- Satış indirimleri (-) 293.557,22 246.655,10 

C- Net satışlar 8.562.623,46 10.188.367,60 

D- Satışların maliyeti (-) 4.745.608,87 9.260.194,04 

Brüt satış karı veya zararı 3.817.014,59 928.173,56 

E- Faaliyet giderleri  (-) 16.773.250,56 19.331.900,61 

                  Faaliyet karı veya zararı (12.956.235,97) (18.403.727,05) 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 23.224.263,39 63.138.456,13 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. (-) 632.613,26 3.890.259,43 

H- Finansman giderleri  (-)     

                  Olağan kar veya zarar 9.635.414,16 40.844.469,65 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 565.814,27 1.997.507,56 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 5.035.513,48 42.468.296,31 

                  Dönem karı veya zararı 5.165.714,95 373.680,90 

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yük.karş.(-)     

 Dönem net karı veya zararı 5.165.714,95 373.680,90 

 

 

 (Ek:14/b) 
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları  : 1.520.175,79’ dır. 

     a) Amortisman giderleri : 
        a)Normal amortisman giderleri dır. :  1.510.503,57 TL’ 
        b)Enflasyon düzeltmelerinden doğan amortisman gideri : Yoktur 
        b) İtfa ve tükenme payları :  9.672,22 TL.’dır. 

2- Dönemin karşılık gideri :    dır. 3.848.245,88 TL’ 

3- Dönemin tüm finansman gideri : -------- 

     a) Üretim maliyetlerine verilenler :  -------- 
     b) Sabit varlık maliyetlerine verilenler :--------- 
     c) Doğrudan zarar yazılanlar : -------------- 

4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (top.tutar içindeki payları %20’yi aşanlar gösterilecektir.) :  Yoktur.  

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar :  Yoktur.      

6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen 
faiz, kira ve benzeri  ödemeler:  

Yoktur.      

7- Yönetim Kurulu Başkan, üyeler ve denetçiler gibi üst yöneticilere cari dönemde 
sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı:  278.615,34 TL’dır. 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile  bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 
amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-): 
      Normal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. 

Yoktur. 

9- Maliyet hesaplama sistemleri: Ortalama maliyet sistemidir. 

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:  Yoktur. 

11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları 
ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini (%20) aşması halinde, bu madde ve 
hizmetlere ilişkin satış tutarları : 

  - Hizmet satışı :   8.423.462,19 TL 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar ile önceki döneme ait gider ve zararlar : 

      Önceki döneme ilişkin gelir ve kârlar:                228.124,15 TL’ dır. 
      Önceki döneme ilişkin gider ve zararlar :       6.903.706,17 TL’ dır. 

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr 
payı oranları :  Yoktur. 

 

. 

Sayıştay   



 

 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi: (Ek:15) 

Sıra Bölüm Konu Sayfa 
No 

1 IV-İşletme 
Çalışmaları 
E-Üretim ve 
Maliyetler 

Hukuku Holdinge ait Attepe maden sahasının rödövans usulüyle 
işletilmesi sonucu ödenmesi gereken Devlet hakkı konusunda 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan itirazın 
sonuçlandırılması için girişimlerin sürdürülmesi, 

47 

2 IV-İşletme 
Çalışmaları 
E-Üretim ve 
Maliyetler 

Özelleştirmek amacıyla Holdinge devredilen veya tüzel kişiliği 
sona erdirilen kuruluşlardan devralınan taşınmazlardan metruk 
hale gelmiş binaların İdareye yeni külfetler getirmemesi için cam 
kırılması, deprem sigortası vb sigorta kapsamının daraltılması, 

61 

3 IV-İşletme 
Çalışmaları 

K-Özelleştirme 
çalışmaları 

Holdinge ait araziler üzerinde üçüncü kişilerin gelir getirici 
faaliyetlerinin tespiti ve bunlardan işgal ve kira bedeli alınması 
için gerekli incelemelerin yapılarak, kiralama işlemlerinin, 
yürürlükteki mevzuat kapsamında yapılması ile halen kirada olan 
taşınmazların da kira bedellerinin güncellenmesi, 

118-119 

4 IV-İşletme 
Çalışmaları 

K-Özelleştirme 
çalışmaları 

Holdingin hak ve menfaatinin temini bakımından; özellikle 2016 
yılı içinde tta Gayrimenkul AŞ’den çok sayıda taşınmaz 
devralındığı ve bir kısmının da henüz tapu kayıtlarının yapılmadığı 
dikkate alınarak; bünyesine intikali gereken taşınmazların tespiti 
için; arşiv taraması ile Tapu Kadastro Parsel Sorgulama 
Sisteminden sorgulama çalışması yapılması, 

122-163   

5 IV-İşletme 
Çalışmaları 

K-Özelleştirme 
çalışmaları 

Yıllardır atıl durumda bulunan ve kullanma imkânı kalmamış olan 
makine ve teçhizatın bir an önce ekonomiye kazandırılması 
bakımından; Akçaabat Yaprak Tütün İşleme Tesisleri ile 
Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikasındaki hurda durumdaki makine 
ve teçhizatın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
devredilmesi, hurda olmayanların ise satılmak suretiyle 
değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen girişimlerin bir an önce 
sonuçlandırılması, 

123 

6 V-Bilanço Nazım hesaplarda 6.852.558 TL tutarında Aciz Vesikasına 
bağlanmış alacak olduğu dikkate alınarak, Hukuk Müşavirliği ve 
Mali İşler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde borçlu kişilerin 
yılsonu itibariyle malvarlıklarında bir gelişme olup olmadığının 
taranması, 

137 

7 V-Bilanço Devralınan tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacaklar içinde 
yer alan 2.030 TL tutarındaki, birleşmeden önce Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının kullanımına verilen 34 UE 1907, 20 YT 086, 
35 YT 735 ve 06 FJ 9970 plakalı araçlara ait trafik cezalarından 
oluşan alacağın tahsili için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazı 
ile müracaat edilmesi, mümkün olmadığı takdirde usulüne uygun 
olarak tasfiye edilmesi 

142 

Sayıştay   



 

 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi: (Ek:15) 

Sıra Bölüm Konu Sayfa 
No 

1 IV-İşletme 
Çalışmaları 
E-Üretim ve 
Maliyetler 

Hukuku Holdinge ait Attepe maden sahasının rödövans usulüyle 
işletilmesi sonucu ödenmesi gereken Devlet hakkı konusunda 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan itirazın 
sonuçlandırılması için girişimlerin sürdürülmesi, 

47 

2 IV-İşletme 
Çalışmaları 
E-Üretim ve 
Maliyetler 

Özelleştirmek amacıyla Holdinge devredilen veya tüzel kişiliği 
sona erdirilen kuruluşlardan devralınan taşınmazlardan metruk 
hale gelmiş binaların İdareye yeni külfetler getirmemesi için cam 
kırılması, deprem sigortası vb sigorta kapsamının daraltılması, 

61 

3 IV-İşletme 
Çalışmaları 

K-Özelleştirme 
çalışmaları 

Holdinge ait araziler üzerinde üçüncü kişilerin gelir getirici 
faaliyetlerinin tespiti ve bunlardan işgal ve kira bedeli alınması 
için gerekli incelemelerin yapılarak, kiralama işlemlerinin, 
yürürlükteki mevzuat kapsamında yapılması ile halen kirada olan 
taşınmazların da kira bedellerinin güncellenmesi, 

118-119 

4 IV-İşletme 
Çalışmaları 

K-Özelleştirme 
çalışmaları 

Holdingin hak ve menfaatinin temini bakımından; özellikle 2016 
yılı içinde tta Gayrimenkul AŞ’den çok sayıda taşınmaz 
devralındığı ve bir kısmının da henüz tapu kayıtlarının yapılmadığı 
dikkate alınarak; bünyesine intikali gereken taşınmazların tespiti 
için; arşiv taraması ile Tapu Kadastro Parsel Sorgulama 
Sisteminden sorgulama çalışması yapılması, 

122-163   

5 IV-İşletme 
Çalışmaları 

K-Özelleştirme 
çalışmaları 

Yıllardır atıl durumda bulunan ve kullanma imkânı kalmamış olan 
makine ve teçhizatın bir an önce ekonomiye kazandırılması 
bakımından; Akçaabat Yaprak Tütün İşleme Tesisleri ile 
Diyarbakır Tütün İşleme Fabrikasındaki hurda durumdaki makine 
ve teçhizatın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 
devredilmesi, hurda olmayanların ise satılmak suretiyle 
değerlendirilmesi amacıyla sürdürülen girişimlerin bir an önce 
sonuçlandırılması, 

123 

6 V-Bilanço Nazım hesaplarda 6.852.558 TL tutarında Aciz Vesikasına 
bağlanmış alacak olduğu dikkate alınarak, Hukuk Müşavirliği ve 
Mali İşler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde borçlu kişilerin 
yılsonu itibariyle malvarlıklarında bir gelişme olup olmadığının 
taranması, 

137 

7 V-Bilanço Devralınan tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan alacaklar içinde 
yer alan 2.030 TL tutarındaki, birleşmeden önce Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığının kullanımına verilen 34 UE 1907, 20 YT 086, 
35 YT 735 ve 06 FJ 9970 plakalı araçlara ait trafik cezalarından 
oluşan alacağın tahsili için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazı 
ile müracaat edilmesi, mümkün olmadığı takdirde usulüne uygun 
olarak tasfiye edilmesi 

142 

 

 

8 V-Bilanço Holding’ce, pazarlama biriminde çalışan personele uygulanan prim 
ödemesini 2003 yılından itibaren yaygınlaştırarak, Yönetim 
Kurulunun, 23.12.2003 tarih ve 25/85 sayılı kararıyla; tüm 
sözleşmeli personele, yılda iki maaş tutarında “prim” adı altında 
ödeme yapılmasını kabul etmesi ve uygulamanın Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından eleştiri konusu yapılması üzerine, 
Holding Yönetim Kurulunun, 01.03.2005 tarih ve 3/10 karar sayılı 
kararı ile ödenen primlerin geri alınmasına karar vermesi 
sonucunda; gerek Holding tarafından yapılan ödemelerin geri 
alınması konusunda açılan davalara ilişkin olarak Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 28.02.2007 tarih, 2007/3-88 Esas ve 2007/87 K. 
sayılı kararında yer alan “mevzuata uygun olarak ödenen primlerin 
geri alınmasında hukuka uyarlık görülmediği”, gerekse ilgili 
personel tarafından Holding aleyhine “ödenen primlerin geri 
alınmasına ilişkin idari işlemin iptali” talebiyle idare 
mahkemelerinde açtığı iptal davaları sonucunda Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kurulu’nun 03.10.2012 tarih, 2008/2737 Esas ve 
2012/1377 K. sayılı kararında yer alan “Yönetim Kurulu 
Kararındaki primlerin geri alınmasına dair kısmının iptali” 
konusunda, kesinleşmiş mahkeme kararları dikkate alınarak 
hesapların tasfiye edilmesi, 

145 

9 V-Bilanço tta Gayrimenkul AŞ’den devralınan 5.466.739 TL tutarındaki 2001 
yılında ihraç kaydıyla yapılan tütün satışlarından alınmayan KDV 
ile ilgili olarak Vergi Dairesi tarafından tahakkuk ettirilen vergi 
ziyaı ve gecikme cezası nedeniyle ALTAB Tütün Ticaret San. AŞ, 
GLOBAL Tütün Tic. ve San. Ltd. Şti Üçüncü şahıs olan 
Panimpeks Ltd. Şirketinden olan ve 2003 yılı rakamları ile 
5.466.739 TL tutarındaki alacaklar ile ilgili olarak kesinleşen 
Mahkeme kararları çerçevesinde başlatılan icrai takibatın dikkatle 
takip edilerek bir an önce tahsil edilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması, 

154 

10 V-Bilanço Şüpheli ticari alacaklar ile ilgili olarak da buna benzer 
açıklamaların yer aldığı, alacakların büyük bir bölümünün Holding 
bünyesinde özelleştirilen birimler ile Holding ile birleştirilerek 
tüzel kişiliği sona erdirilen kuruluşların 1990 ve 2000‘li yılların 
başlarına ait alacaklardan oluştuğu görülmekte olup aradan geçen 
zamanın, alacağın tahsilini daha da güç hale getirdiği dikkate 
alınarak alacakların bir an önce tahsili için; Sümer Holding Hukuk 
Müşavirliği’nden alınacak görüş doğrultusunda kendilerinden 
beklenen verimin alınamadığı tespit edilen sözleşmeli avukatların, 
vekâlet sözleşmesi hükümleri uyarınca akitlerinin feshedilmesi 
konusu da değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, 

158 

11 V-Bilanço Holding’in, 2016 yıl sonu itibariyle gerek kendi ve gerekse 
devralınan şirketler adına tescilli olduğu Türk Patent Enstitüsünde 
kayıtlı 27 adet Ticari Marka, Unvan ve Şekil hakları ile ayrıca 
“Hereke” ibareli ticari marka hakkının uluslararası düzeyde 
korunması amacıyla, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO - 
World Intellectual Property Organization)’ nden edinilmiş 

169 

Sayıştay   



 

 

03.02.2009 tarih ve IR 997919 tescil nolu Tescil Sertifikası ve yine 
“Hereke” ibareli ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (United States 
Patent and Trademark Office)’nden edinilmiş 10.08.2010 tarih ve 
3,832,019nolu marka tescil belgesi olmak üzere toplam 29 adet 
ticari markasının bir kısmının 2019 ve 2020 yıllarına kadar 
sürelerinin kaldığı dikkate alınarak; ticari marka, unvan ve şekil 
hakların ekonomik değeri olup olmadığının araştırılarak bir an 
önce değerlendirme imkanlarının araştırılması, 

12 V-Bilanço Kuruluş avukatlarınca takip edilen davalar nedeniyle tahsil edilen 
vekalet ücretlerinin, 659 sayılı KHK’nın 14.üncü maddesinin 2/b 
fıkrasında belirlenen limitler dahilinde Hukuk Müşavirliğinde 
çalışan avukatlara dağıtıldıktan sonra kalan meblağın, yine aynı 
KHK’nın 2/c fıkrasında yer alan hüküm dikkate alınarak, bu 
hesapta yer alan 592.262 TL’nin üçüncü bütçe yılını dolduran 
kısmının gelir kaydedilmesi, 
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