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I. TOPLU BAKIŞ 

A-Deniz taşımacılığının Dünya ekonomisindeki yeri: 
Deniz taşımacılığı geçmişte olduğu gibi, günümüzde de özellikle uluslararası 

ticari alanda olmak üzere önemli bir yere sahip bulunmaktadır. İlk gemilerin yaklaşık 
altı ya da yedi bin yıl önce ırmak haliçlerinden çıkıp açık denizlere doğru yelken 
açmasıyla başlayan denizcilik, ticari ilişkilere sağladığı katkının yanında teknolojik 
gelişmelerin ilk uygulandığı faaliyet alanlardan biri olmuştur.  

Dünya ticaret hacminin gelişmesi ile birlikte büyük miktardaki yüklerin defaten 
bir yerden diğer bir yere taşınabilmesi, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal 
kaybının en az düzeyde olması denizciliğin önemini arttırmıştır. Bu hususların yanı 
sıra, hava yoluna göre 14, kara yoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha ucuz 
olmasının ortaya çıkardığı maliyet avantajı, deniz taşımacılığının dünyada en çok 
tercih edilen taşımacılık haline gelmesinde önemli bir faktör olmuştur. Deniz 
taşımacılığının uluslararası taşımacılıktaki payının %90’lara kadar ulaşmış olması 
bunun açık bir göstergesidir. 

Deniz taşımacılığında gün geçtikçe önem kazanan ve yaşanan ekonomik 
daralmaya rağmen istikrarlı bir gelişme gösteren turistik amaçlı kruvaziyer taşımacılık 
denizde yolcu taşımacılığının önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. 
Kurvaziyer turizminin başlangıcını 19. yüzyılın ortalarına kadar gerilere götürmek 
mümkün olup, özellikle Avrupa ile ABD arasında yolcu taşımak amacıyla inşa edilen 
lüks yolcu gemilerinin 1960’lı yıllara kadar kullanıldığı, ancak o yıllardan itibaren 
hava yolu taşımacılığının gelişmesiyle birlikte bu taşımacılığın şekil değiştirip 
ulaşımdan çok dinlenme ve eğlenme amaçlı turizme yöneldiği, yolcu gemilerinin de 
modern ve büyük kapasiteli bir turistik otelin denizlerde gezdirilmesi düşüncesiyle 
dizayn edildiği görülmektedir.   

Avrupa Kurvaziyer Konseyi tarafından açıklanan verilerde ise; 2010 yılında 5,5 
milyon kişinin bu turizmi tercih ettiği ve geçen yıla göre %10,8 oranında bir artışın 
olduğu belirtilmektedir. İngiltere’nin bu pazarda birinci sırada, Almanya’nın ise ikinci 
sırada olduğu, İtalyan limanları transit yolcu geçişinde en favori destinasyonu olurken, 
bunu Yunanistan, İspanya ve Fransa’nın izlediği anlaşılmaktadır. Ülke limanlarını 
ziyaret eden gemi sayısında son yıllarda önemli artışlar olması, İstanbul ve İzmir 
limanı çıkışlı seferlere başlanılması bu alanda yaşanan önemli gelişmelerdir. 

Feribot taşımacılığında ise yolcu ve araç taşınması söz konusu olup, taşıma 
mesafelerine göre kamaralı veya günlük yolcu olarak değişik tipte feribotlar 
kullanılmaktadır.  

Ulaşım amacıyla denizde insan taşımacılığının pek çok yerde havayolu, 
karayolu ve demiryolu ile rekabet edebilmesi söz konusu olmamakla birlikte, kısa 
mesafelerde denizyolu ile ulaşımın avantajlı olduğu denizlerde çeşitli tipte yolcu 
gemileri ile taşımacılık yapılmaktadır. Bunun Türkiye’deki örneği, İstanbul ve 
civarında şehir hatları yolcu gemileri, deniz otobüsleri ve özel motorlarla yapılan yolcu 
taşımacılığıdır. Özellikle karayolu taşımacılığının kısıtlandığı dönemlerde bu ulaşım 
şeklinin önemi daha da artmaktadır.   

ISayıştay   



 

 
 

Deniz taşımacılığının diğer bir bileşeni ise ulaşım zincirinin ara durağı 
durumunda olan limanlardır. Geçmişteki limandan limana hizmet anlayışı değişmiş, 
kara ve deniz taşımacılığı arasındaki hizmet birimi durumuna gelmiştir. Önceleri bir 
bölgenin bütün yüklerine hitap eden bir hizmet ünitesi durumunda iken, gemilerdeki 
çeşitlenmelere paralel olarak daha seri hizmet verebilmek için zamanla belli bir yükü 
ya da yük grubunu elleçlemeye yönelinmiştir.  

19. yüzyılın sonlarında İstanbul ve İzmir’de hizmete verilen limanlar sayesinde 
ülkede deniz ulaşımı önemli ölçüde gelişmiştir. 

Türkiye’de kapsamlı liman yatırımlarına ancak 1950’li yıllarda 
başlanılabilmiştir. 27.01.1954 tarihinde yürürlüğe giren 6237 sayılı “Limanlar İnşaatı 
Hakkında Kanun”, ulusal liman altyapısının oluşumunda öncülük etmiştir. Bu kanunun 
temel felsefesi, “yurt kıyılarındaki şehir ve kasabaların ihtiyaçlarını karşılamak” olarak 
belirtilmiştir. Yasanın getirdiği, “yaptırılan tesisler yapımı tamamlandıkça ilgisine göre 
Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılacak esaslara göre işletme teşekküllerine, özel 
idarelere veya belediyelere devrolunur” hükmü çerçevesinde bu tesislerin işletme ve 
kullanımı, limanlarda ve bazı iskelelerde TCDD ve Denizcilik Bankası T.A.O gibi 
işletme teşekküllerine, iskelelerde ve barınaklarda da çoklukla ilgili özel idarelerle 
belediyelere bırakılmıştır. Sonraki yıllarda ihtiyaç duyulan yerlerde özel liman ve 
iskeleler inşa edilerek devreye girmiş, kamu kuruluşlarının işlettiği bazı limanlar 
işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmişlerdir. 

Deniz turizminde önemli bir paya sahip olan marinalar ise amatör denizciliğin 
gelişmesiyle birlikte önem kazanmış yat limanları olup, küçük tonajlı, ticari olmayan, 
sportif ve gezi amaçlı kullanılan teknelerin barınması, kışlaması, tamir ve bakımlarının 
yapılabilmesi için denizcilere uygun imkânlar sağlayan kıyı tesisleri durumundadır. 
Akdeniz gerek kıyıları, gerekse iklimi ve deniz koşulları açısından amatör denizciler 
için oldukça uygun bir ortam sağladığından, kıyılarında oldukça fazla sayıda marina 
yer almaktadır. Buna karşılık, 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu 
sonrasında ülkede tesis edilmeye başlanan marinalar nitelik olarak oldukça ileri bir 
düzeye ulaşmış olmakla birlikte, nicelik açısından henüz yetersiz durumdadır. 
Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan, kıyılarındaki yat turizmi her geçen gün 
artan ve yatların gereksinim duyduğu bakım-onarım hizmetleri açısından komşu 
ülkelere göre kıyaslanamayacak üstünlüklere sahip olan Türkiye’de bu sektörün 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.  

Uluslararası taşımacılıkta yolcu ve yük hareketliliğinin olduğu tesislerdeki 
güvenlik 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör eylemlerinin ardından 
oldukça önem kazanmıştır. Kasım 2001’de yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO)’nün 22’nci Genel Kurul toplantısında, denizde olabilecek terör eylemlerinin 
önlenmesi amacıyla, gemi ve liman tesislerinin emniyetine ilişkin yeni tedbirlerin 
geliştirilmesi konusunda oybirliğiyle anlaşmaya varılmıştır. Deniz Güvenlik Komitesi 
(MSC) tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde oluşturulan düzenlemeler, 12 
Aralık 2002 tarihinde yapılan Diplomatik Konferansta görüşülerek, Uluslararası Gemi 
ve Liman Tesisleri Emniyet Kodu (ISPS) adı altında 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe 
girme koşuluyla onaylanmıştır. Limanların daha güvenli hizmet vermesini amaçlayan 
ISPS düzenlemeleri, bu tarihten itibaren limanlarda tatbik edilmeye başlanmıştır. 

II Sayıştay   
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Hakkında Kanun”, ulusal liman altyapısının oluşumunda öncülük etmiştir. Bu kanunun 
temel felsefesi, “yurt kıyılarındaki şehir ve kasabaların ihtiyaçlarını karşılamak” olarak 
belirtilmiştir. Yasanın getirdiği, “yaptırılan tesisler yapımı tamamlandıkça ilgisine göre 
Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılacak esaslara göre işletme teşekküllerine, özel 
idarelere veya belediyelere devrolunur” hükmü çerçevesinde bu tesislerin işletme ve 
kullanımı, limanlarda ve bazı iskelelerde TCDD ve Denizcilik Bankası T.A.O gibi 
işletme teşekküllerine, iskelelerde ve barınaklarda da çoklukla ilgili özel idarelerle 
belediyelere bırakılmıştır. Sonraki yıllarda ihtiyaç duyulan yerlerde özel liman ve 
iskeleler inşa edilerek devreye girmiş, kamu kuruluşlarının işlettiği bazı limanlar 
işletme hakkı devri yoluyla özelleştirilmişlerdir. 

Deniz turizminde önemli bir paya sahip olan marinalar ise amatör denizciliğin 
gelişmesiyle birlikte önem kazanmış yat limanları olup, küçük tonajlı, ticari olmayan, 
sportif ve gezi amaçlı kullanılan teknelerin barınması, kışlaması, tamir ve bakımlarının 
yapılabilmesi için denizcilere uygun imkânlar sağlayan kıyı tesisleri durumundadır. 
Akdeniz gerek kıyıları, gerekse iklimi ve deniz koşulları açısından amatör denizciler 
için oldukça uygun bir ortam sağladığından, kıyılarında oldukça fazla sayıda marina 
yer almaktadır. Buna karşılık, 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu 
sonrasında ülkede tesis edilmeye başlanan marinalar nitelik olarak oldukça ileri bir 
düzeye ulaşmış olmakla birlikte, nicelik açısından henüz yetersiz durumdadır. 
Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan, kıyılarındaki yat turizmi her geçen gün 
artan ve yatların gereksinim duyduğu bakım-onarım hizmetleri açısından komşu 
ülkelere göre kıyaslanamayacak üstünlüklere sahip olan Türkiye’de bu sektörün 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bilinmektedir.  

Uluslararası taşımacılıkta yolcu ve yük hareketliliğinin olduğu tesislerdeki 
güvenlik 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör eylemlerinin ardından 
oldukça önem kazanmıştır. Kasım 2001’de yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütü 
(IMO)’nün 22’nci Genel Kurul toplantısında, denizde olabilecek terör eylemlerinin 
önlenmesi amacıyla, gemi ve liman tesislerinin emniyetine ilişkin yeni tedbirlerin 
geliştirilmesi konusunda oybirliğiyle anlaşmaya varılmıştır. Deniz Güvenlik Komitesi 
(MSC) tarafından yapılan yoğun çalışmalar neticesinde oluşturulan düzenlemeler, 12 
Aralık 2002 tarihinde yapılan Diplomatik Konferansta görüşülerek, Uluslararası Gemi 
ve Liman Tesisleri Emniyet Kodu (ISPS) adı altında 01.07.2004 tarihinde yürürlüğe 
girme koşuluyla onaylanmıştır. Limanların daha güvenli hizmet vermesini amaçlayan 
ISPS düzenlemeleri, bu tarihten itibaren limanlarda tatbik edilmeye başlanmıştır. 

 

 
 

B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve gelişimi: 
Türkiye’de ticari deniz taşımacılığına 13. yüzyılın başında imtiyaz tanınan 

yabancı gemilerle başlanıldığı ileri sürülmekte olup, 15. yüzyılda Tersane-i Amire’nin 
kurulmasıyla gemi yapımında olduğu kadar deniz taşımacılığında da önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Denizcilik sektöründeki hareketlilik Haliç’e giren mavnaların ve 
çektirmelerin sayısıyla ölçülen Osmanlı İmparatorluğu’nda sahip olunan çeşitli deniz 
kaynaklarının ezici bir tekne sayısına nasıl dönüştürüldüğü hususu bilim çevrelerinde 
henüz yanıtlanamamış önemli bir soru olmakla birlikte, 19. yüzyılda dünyanın en 
büyük savaş gemisini yapabilecek hale gelinmesi ülkedeki deniz ulaştırmasını da 
doğrudan etkilemiştir. Kamuya ait gemilerle İstanbul ile Suriye limanları arasında 
taşımacılık yapıldığı; özel kişilere ait Türk bandıralı gemilerin ise İstanbul ile Tuna 
boyu ve Karadeniz kıyısındaki limanlarla, Suriye ve Mısır limanları arasında çalıştığı, 
savaş zamanında bu gemilerin ordunun hizmetine girip lojistik destek sağladıkları 
çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.1 

Buna karşılık, 16. yüzyıldan itibaren yabancı ülkelere daha kapsamlı imtiyazlar 
verilmesi ve imtiyaz tanınan ülke sayısının artması Türk bandıralı gemilerle yapılan 
ticari deniz taşımacılığının gelişmesini engellediği gibi, bu gemilerin yabancı bayrak 
altında çalışmasına da yol açmıştır. Bu olumsuzluğun giderilmesi için 16’ncı ve 17’nci 
yüzyıllarda ülkedeki gemi sahiplerine çeşitli teşvikler sağlanmaya çalışılmış, ancak 18’ 
nci yüzyılda bu teşviklerden vazgeçilmesi, Karadeniz’deki taşımacılıkta Türk bandıralı 
gemilerin sahip olduğu önceliğin kalkması ve Türk Boğazları’ndan geçişlerin 
kolaylaştırılması ülkede bu hizmet sektörünün gelişmesini büyük ölçüde engellediği 
gibi, deniz ulaşımında yabancı şirketler lehine bir durumun ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bu duruma ancak 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile son 
verilebilmiştir.  

Çoğunluğu küçük tonajlı yelkenli gemilerle sürdürülen bu faaliyetler 19. 
yüzyıldan itibaren değişmeye başlamış ve ilk buharlı gemiler 1820’lerde Türk 
karasularında görülmüştür. İlk buharlı geminin 1827 yılında satın alınması sonrasında 
ülke tersanelerinde imal edilen ilk buharlı geminin 1837 yılında suya indirilmesiyle 
birlikte yaşanmaya başlanan bu gelişmeler 1841 yılında pervaneli ve buharla çalışan 
İngiliz Novelty gemisinin Liverpool’dan 420 ton yükle İstanbul’a gelişiyle devam 
etmiştir. 1844 yılında Bahriye Nezareti tarafından İngiltere’den getirtilen “Seyr-i 
Bahri” gemisinin İstanbul-İzmit-Gemlik-Tekirdağ hattında, “Eser-i Hayr” gemisinin 
de Boğaziçi’nde hizmete verilmesiyle önemli bir aşama kaydedilmiştir. İşletmecilikte 
özerk bir yönetim oluşturmak amacıyla 1843 yılında kurulan “Fevaid-i Osmaniye” 
İdaresi ise Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ nin ilk nüvesini oluşturmuştur.  

1878 yılında “İdare-i Mahsusa”, 1910 yılında “Osmanlı Seyri Sefain İdaresi” ve 
1923 yılında “Türkiye Seyri Sefain Müdüriyeti Umumiyesi” unvanıyla faaliyet 
gösteren Kuruluş, 1933 yılında yeniden değişikliğe uğramış, aynı yıl kurulup faaliyete 
geçen “Denizyolları İşletmesi”, “Adalar Kadıköy Anadolu Yalova İşletmesi” ve 

                                                 
1 An economic and social history of the Ottoman Empire, Volume 1, Sayfa: 95, Halil İnalcık, Cambridge 
University Press  
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“Fabrika Havuzlar İşletmesi” unvanında üç teşekküle bölünmüştür. 1938 yılında 
“Denizbank” ın kurulmasıyla yukarıdaki üç işletme kapatılmış ve bunların görevleri ile 
birlikte; İstanbul, İzmir ve Trabzon Liman İşletmeleri, “Tahlisiye Umum Müdürlüğü” 
ve “Van Gölü İşletmesi” de kuruluşun bünyesine dahil edilmiştir. “Denizbank 1,5 
yıllık bir faaliyetten sonra “Devlet Limanları Umum Müdürlüğü” ve ”Devlet 
Denizyolları ve İşletmeleri Umum Müdürlüğü” unvanıyla kurulan iki teşekküle 
bölünmüştür. 

1944 yılında 4571 sayılı Kanunla, “Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmesi” 
kurulmuş, denizyolu taşımacılığı ve liman faaliyetleri bu işletmenin bünyesinde 
toplandığından yukarıdaki iki teşekkül lağvedilmiştir. Ayrıca; “Kıyı Emniyeti 
İşletmesi”nin ve satın alınan “Şirket-i Hayriye”nin faaliyetlerini de üstlenen yeni 
teşekkül 1952 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Aynı yıl yürürlüğe giren 5842 
sayılı Kanunla “Denizcilik Bankası T.A.O.” kurulmuş, 1944 yılından beri çalışmakta 
olan “Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmesi”nin faaliyetlerine son verilmiştir. 
“Denizcilik Bankası T.A.O.” görevleri arasında bulunan şilepçilik ve tankercilik 
hizmetleri, yolcu taşıma faaliyetlerinden ayrılıp ayrı bir işletme haline getirilmiş, 1955 
yılında bu işletme, sermayesinin büyük kısmına katılarak kurduğu “D.B. Deniz 
Nakliyatı T.A.Ş.” ye devredilmiştir.  

Denizcilik Bankası T.A.O’nın unvanı, 1983 yılında yürürlüğe giren 117 sayılı 
KHK ile “Türkiye Denizcilik Kurumu (TÜDEK)” olarak değiştirilmiş, aynı yıl 
yürürlüğe giren 60 sayılı KHK ile bankacılık faaliyetleri bu kuruluştan alınarak, bağlı 
ortaklık statüsünde kurulan “Denizcilik Bankası T.A.Ş.” ye intikal etmiştir. 18.06.1984 
tarihinde yürürlüğe giren 233 sayılı KHK ile teşekkülün unvanı “Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri” olarak yeniden değişikliğe uğramış ve faaliyetleri arasında yer alan 
tersanecilik hizmetleri, 1985 yılı başından itibaren “Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.” ye 
devredilmiştir. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un geçici 11 
inci maddesi uyarınca özelleştirme programına alınan Teşekkül; 4046 sayılı kanunun 
20’nci maddesinin (A) bendine istinaden T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nca “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.”ne dönüştürülmüş ve hazırlanan 
Ana Sözleşme 06.02.1995 tarihinde onaylanmıştır. 

Şirketin Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Müdürlüğü, Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’nun 07.04.1997 tarih ve 97/12 sayılı kararı ile Başbakanlık Denizcilik 
Müsteşarlığı’na devredilmiş, bilahare bu İşletme Bakanlar Kurulu’nun 12.05.1997 
tarih ve 97/9466 sayılı kararı ile “Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü” adıyla bağımsız bir kamu iktisadi kuruluşuna dönüştürülmüştür. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince 
T.Gemi Sanayii A.Ş.’nin çıkarılacak devir bilançosu üzerinden tüm hak ve 
yükümlülükleri ile birlikte T. Denizcilik İşletmeleri ile birleştirilmesi kararı almıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucu T.Gemi Sanayii A.Ş.’nin tüzel kişiliği 22.05.2002 tarihinde 
T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilerek sona erdirilmiş; tersane hizmetleri için TDİ 
bünyesinde Tersane Müdürlüğü oluşturulmuştur. 
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2004 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında yolcu ve araç taşımacılığı Şehir hatları 
ve Denizyolları İşletmelerince yürütülmekte iken, yılsonunda denizyolları gemileri 
satılmış, 2005 yılı Mart ayı sonunda 31.01.2005 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu 
Kararı gereği Şehir hatlarının ve denizyollarının İstanbul ve Marmara’daki faaliyetleri 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. Son olarak Çanakkale Bölgesi’nde 
yolcu ve araç taşımacılığı 24.07.2006 tarih ve 2000/60 no.lu Özelleştirme Yüksek 
Kurulu kararı çerçevesinde Çanakkale İl Özel İdaresi’ne 15.08.2006 tarihi itibarıyla 
devredilmiş, böylece Kuruluşun araç ve yolcu konusundaki deniz ulaşımı görevi de 
ortadan kalkmıştır. O bölgede bulunan Çanakkale-Kabatepe limanı ile Gökçeada’daki 
Kuzu Limanı ve Uğurlu İskelesindeki mevcut hizmetlerine ise devam etmiştir. 

 TDİ A.Ş.’nin İstanbul limanı, yolcu gemilerinin yanaştığı ve hizmet verildiği 
limandır. Bunun dışında Güllük Limanı yük limanı olarak hizmet görmekte iken 2006 
Haziran ayında şehir dışında yeni özel bir limanın devreye girmesiyle fonksiyonunu 
kaybetmiştir. Ayrıca Kuruluş tarafından İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara 
denizinde verilen kılavuzluk hizmetleri ile römorkaj hizmetlerine Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından alınan 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı karar uyarınca son 
verilmiş, bu işler için kullanılan altyapı ve görevli personel Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Bu düzenleme sonrasında TDİ’nin görev ve faaliyet 
daha da daralmıştır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin son beş yıla ait toplu bilgileri aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Tablo :  1 - Toplu bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 

Son iki 
yıl  

Artış 
veya 

farkı azalış 
% 

Sermaye Bin TL 220.948  220.948  220.948  220.948  220.948 - - 
Ödenmiş sermaye Bin TL 131.016  131.016  131.016  131.016  131.016 - - 
Öz kaynaklar Bin TL 68.813  78.174  57.348  62.947  79.652 16.705 27 
Yabancı kaynaklar Bin TL 33.725  39.040  35.445  35.183  35.060 (123) (1) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL - - - - - - - 
Finansman giderleri Bin TL - - - - - - - 
Maddi duran varlıklar  (edinme değeri) Bin TL 121.724  115.640  109.824  103.400  101.215 (2.185) (2) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL 53.599  54.922  57.293  55.625  55.791 166 1 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 179  149  224  517  924 407 79 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 9  5  6  11  26 15 136 
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 9.027  9.352  9.027  3.230  3.230 - - 
-İştirakler temettü geliri Bin TL 875  729  1.115  947  983 36 4 
Tüm alım tutarı Bin TL 1.781  830  672  689  989 300 44 
Başlıca (hizmet) üretim miktarı              
 -Liman hizmetleri:              
Yükleme,boşaltma,aktarma,ambarlama Bin ton 1.342  1.802  1.649  1.558  1.568 10 1 
 Barındırma Bin GRT  22.810  25.025  2.511  1.176  1.224 48 4 
 -Pilotaj hizmetleri Bin GRT 1.188  1.225  950  1.740  746 (994) (57) 
 -Römorkaj hizmetleri Bin GRT 1.240  1.500  835  1.724  726 (998) (58) 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 45.480  51.957  53.789  49.606  46.452 (3.154) (6) 
Net satış tutarı Bin TL 23.822  38.749  27.452  37.075  37.445 370 1 
Stoklar (ilk madde ve malzeme) Bin TL 507  574  187  48  27 (21) (46) 
Kapsam dışı aylıklı personel 
(ortalama) Kişi 61  50  47  49  50 1 2 

Kapsam içi aylıklı (ortalama) Kişi 400  300  240  170  141 (29) (18) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 35.773  33.353  31.348  25.317  21.935 (3.382) (14) 
Cari yıla ilişkin:              
Kapsam dışı personele yapılan giderler Bin TL 4.741  4.754  4.681  5.779  5.924 145 3 
Kapsam dışı pers. aylık ortalama gider TL 6.513  7.923  8.300  9.828  9.873 45 1 
Kapsam içi için yapılan giderler Bin TL 25.724  21.044  19.786  14.430 13.294 (1.136) 8 
Kapsam içi  pers. aylık ortalama gider  TL 5.359  5.905  6.870  7.074  7.857 783 11 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer         
Yasak yükümlülükler Bin TL  - - - - - - - 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 2.224  990  936  1.251  568 (683) (55) 
GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL 8.000  (11.368) (15.057) (21.619)  (9.624) (11.995) 55 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 10.224  (10.378) (14.121) (20.368)  (9.056) (11.312) 56 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 17.199  26.130  11.033  12.760  15.370 2.610 20 
Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % (15) 17  -  9  21 12 133 
Zararlılık % 31  -   - -  - - - 
Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (21.657) (13.217) (26.337) (12.531) (9.007) 3.524 (28) 
Dönem kârı veya zararı Bin TL (12.015) 12.647  (20.825) 5.599  16.705 11.106 198 
Bilanço zararı Bin TL (428.497) (415.850) (436.675) (431.076) (414.332) 16.705 (4) 
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Tablo :  1 - Toplu bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 

Son iki 
yıl  

Artış 
veya 

farkı azalış 
% 

Sermaye Bin TL 220.948  220.948  220.948  220.948  220.948 - - 
Ödenmiş sermaye Bin TL 131.016  131.016  131.016  131.016  131.016 - - 
Öz kaynaklar Bin TL 68.813  78.174  57.348  62.947  79.652 16.705 27 
Yabancı kaynaklar Bin TL 33.725  39.040  35.445  35.183  35.060 (123) (1) 
Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL - - - - - - - 
Finansman giderleri Bin TL - - - - - - - 
Maddi duran varlıklar  (edinme değeri) Bin TL 121.724  115.640  109.824  103.400  101.215 (2.185) (2) 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL 53.599  54.922  57.293  55.625  55.791 166 1 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 179  149  224  517  924 407 79 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 9  5  6  11  26 15 136 
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 9.027  9.352  9.027  3.230  3.230 - - 
-İştirakler temettü geliri Bin TL 875  729  1.115  947  983 36 4 
Tüm alım tutarı Bin TL 1.781  830  672  689  989 300 44 
Başlıca (hizmet) üretim miktarı              
 -Liman hizmetleri:              
Yükleme,boşaltma,aktarma,ambarlama Bin ton 1.342  1.802  1.649  1.558  1.568 10 1 
 Barındırma Bin GRT  22.810  25.025  2.511  1.176  1.224 48 4 
 -Pilotaj hizmetleri Bin GRT 1.188  1.225  950  1.740  746 (994) (57) 
 -Römorkaj hizmetleri Bin GRT 1.240  1.500  835  1.724  726 (998) (58) 
Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 45.480  51.957  53.789  49.606  46.452 (3.154) (6) 
Net satış tutarı Bin TL 23.822  38.749  27.452  37.075  37.445 370 1 
Stoklar (ilk madde ve malzeme) Bin TL 507  574  187  48  27 (21) (46) 
Kapsam dışı aylıklı personel 
(ortalama) Kişi 61  50  47  49  50 1 2 

Kapsam içi aylıklı (ortalama) Kişi 400  300  240  170  141 (29) (18) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 35.773  33.353  31.348  25.317  21.935 (3.382) (14) 
Cari yıla ilişkin:              
Kapsam dışı personele yapılan giderler Bin TL 4.741  4.754  4.681  5.779  5.924 145 3 
Kapsam dışı pers. aylık ortalama gider TL 6.513  7.923  8.300  9.828  9.873 45 1 
Kapsam içi için yapılan giderler Bin TL 25.724  21.044  19.786  14.430 13.294 (1.136) 8 
Kapsam içi  pers. aylık ortalama gider  TL 5.359  5.905  6.870  7.074  7.857 783 11 
Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer         
Yasak yükümlülükler Bin TL  - - - - - - - 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 2.224  990  936  1.251  568 (683) (55) 
GSYH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL 8.000  (11.368) (15.057) (21.619)  (9.624) (11.995) 55 
GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 10.224  (10.378) (14.121) (20.368)  (9.056) (11.312) 56 
GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 17.199  26.130  11.033  12.760  15.370 2.610 20 
Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % (15) 17  -  9  21 12 133 
Zararlılık % 31  -   - -  - - - 
Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (21.657) (13.217) (26.337) (12.531) (9.007) 3.524 (28) 
Dönem kârı veya zararı Bin TL (12.015) 12.647  (20.825) 5.599  16.705 11.106 198 
Bilanço zararı Bin TL (428.497) (415.850) (436.675) (431.076) (414.332) 16.705 (4) 

 

 

 
 

Özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki limanların 
tamamına yakın kısmının işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olması, 
kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin KEGM’ ye devri, tersanecilik ve diğer asli 
faaliyetlerinin de yine zaman içinde sona ermesi nedenleriyle, Şirketin görev ve 
faaliyet alanı önemli ölçüde daralmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak hizmet 
gelirleri azalmış, birikmiş zararlar artmıştır. 

2015 ve 2016 yıllarında dönem sonuçlarının kârlı olmasında ve 2016 yılı dönem 
kârında önceki döneme göre %198,4 oranında artış kaydedilmesine asli faaliyetler 
değil, faizi gelirleri ile gayrimenkul kira gelirleri başlıca etken olmuştur. Zira işletme 
faaliyetleri son beş yıla ilişkin verilerden de anlaşılacağı üzere zararla sonuçlanmış 
bulunmaktadır. 2016 yılı işletme faaliyetleri zararı da 9 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

TDİ’nin 2016 yılı net satışlar tutarı 37,4 milyon TL’nin 36,4 milyon TL’si 
Tekirdağ Limanından, 514 bin TL’si Sarayburnu Limanından ve 532 bin TL’si de 
Kabatepe-Güllük limanlarından sağlanmıştır. Buna göre net satışların % 97,2 oranında 
tamamına yakın kısmının Tekirdağ Limanından sağlandığı görülmektedir. Şirketin 
gelirleri arasında önemli yere sahip bulunan Tekirdağ Liman işletmesi ile ilgili 
özelleştirme sürecinin tamamlanması durumunda, yeni gelir kaynakları söz konusu 
olmadığı takdirde Şirketin mali yapısındaki olumsuzluğun daha da artacağı 
görülmektedir. 

Mali yapıdaki olumsuz seyrin başlıca nedenleri, 1994 yılından beri özelleştirme 
programında bulunan ve bu süreç içinde limanların işletme hakları, şehir hatları ile 
römorkörlük ve kılavuzluk hizmetlerinin özel ve diğer kamu kurumlarına devredilmesi 
sonucunda ticari faaliyet alanının sınırlanması ve var olan faaliyet alanının da düşük 
gelir getirici unsurlardan oluşmasıdır. 

Türkiye’de toplamda 147 adet liman mevcut olup bunlardan 38’i kamu, 136’sı 
özel liman statüsündedir. Kamu limanlarının 23’ünün mülkiyeti TDİ’ye, 7’sinin 
mülkiyeti TCDD’ye, diğer 8 limanın mülkiyeti ise İSDEMİR, BOTAŞ, PETKİM, 
TPAO ve TTK’ya ait bulunmaktadır.  

TDİ’nin, görev ve faaliyet hacmi geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde 
daralmıştır. Ancak TDİ mülkiyetindeki liman sayısının, ÖYK kararlarıyla diğer bazı 
kamu kurumlarına ait limanların önce TDİ’ye devredilip daha sonra özelleştirme 
sürecine alınması gibi nedenlerle arttığı da gözlenmektedir. TDİ, birkaç liman hariç 
fiilen işletmeci konumunda olmasa da, özelleşen limanlardaki faaliyetlerin takibini 
yapmakta, limanlarda yürütülecek projelerin onaylanması, imar izni, emlak 
beyannamelerinin verilmesi (vergiler işleticilerce ödenmekte) gibi muhtelif iş ve 
işlemlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmektedir. Ancak, istikrarlı gelir 
kaynaklarına sahip olunmaması nedeniyle mali yapı olumsuz bir seyir izlemektedir. 
Bu itibarla; Şirketle ilgili geniş ölçekli bir durum analizi yapılarak geleceği hakkında 
bir karara varılması, bu yönde stratejik hedef ve politikalar oluşturulması, buna göre 
stratejik planın hazırlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede; TDİ’nin faaliyetine 
devamı halinde; stratejik kuruluşlar olan limanların, işletme izinleri dışında 
faaliyetlerinin tek elden ve daha etkin bir şekilde denetlenmesi ve izlenmesi, tüm kamu 

VIISayıştay   



 

 
 

limanlarında ve gerektiğinde özel limanlarda uygulama birliğinin sağlanması ve 
limancılık politikalarına ışık tutacak daha sağlıklı verilerin elde edilmesi açısından 
Şirketin bir çatı kuruluş şeklinde teşkilatlanması hususunun etüt edilmesinde yarar 
görülmektedir.  

C-Öneriler: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 2016 yılı çalışmaları üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1- Özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki limanların 

tamamına yakın kısmının işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olması, ayrıca 
zaman içinde şehir hatları işletmeciliği ile tersanecilik hizmetlerinin belediyelere, 
kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmiş bulunması nedenleriyle işletmecilik yönünden Şirketin görev ve faaliyet 
hacmi önemli ölçüde daralmış, gelir kaynakları azalmış, mali yapısı olumsuz bir seyir 
içine girmiştir. Ancak diğer yandan da, TDİ’nin mülkiyetindeki liman sayısı, ÖYK 
kararlarıyla diğer bazı kamu kurumlarına ait limanların mülkiyetinin TDİ’ye 
devredilmek suretiyle özelleştirme sürecine alınması gibi nedenlerle artmıştır. Stratejik 
kuruluşlar olan limanlar, işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilse de mülkiyet 
kamuya ait bulunmaktadır. Halen kamuya ait 38 limandan 23’ünün mülkiyeti TDİ’ye 
ait olup, bu limanlardaki faaliyetlerin takibi, gelir paylaşımı olan limanlarda hasılat 
kontrolü, buralarda yürütülecek projelere ve yatırımlara onay verilmesi ve takip 
edilmesi gibi çeşitli sorumluluklar bulunmaktadır. Diğer yandan, çeşitli nedenlerle 
sözleşmesi sona eren limanların, yeniden özelleşinceye kadar geçecek sürede TDİ 
tarafından işletilmesi de söz konusu olabilmektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak; 

-Şirketle ilgili geniş ölçekli bir durum analizi yapılarak geleceği hakkında 
stratejik hedef ve politikalar oluşturulması, buna göre stratejik planın hazırlanması, 

-Mevcut istihdam uygulamalarının bu yönüyle gözden geçirilmesi, 
organizasyon yapısındaki düzenlemelerin ve norm kadroların iş ve görev analizlerine 
dayandırılması; özellikle limanların ve taşınmazların takip ve kontrolünden sorumlu 
birimlerin personel ihtiyaçlarının buna göre belirlenerek giderilmesi, 

-TDİ’nin faaliyetine devamı halinde; stratejik kuruluşlar olan limanların, 
işletme izinleri dışında faaliyetlerinin tek elden ve daha etkin bir şekilde denetlenmesi 
ve izlenmesi, tüm kamu limanlarında ve gerektiğinde özel limanlarda uygulama 
birliğinin sağlanması ve limancılık politikalarına ışık tutacak daha sağlıklı verilerin 
elde edilmesi açısından Şirketin limancılık alanında bir çatı kuruluş şeklinde 
teşkilatlanması hususunun etüt edilmesi, 

-Mali yapıdaki olumsuz seyrin giderilmesine yönelik tedbirler alınması; TDİ 
aleyhine açılan davalardan kaynaklanması muhtemel mali yükümlülüklerle ilgili 
gelişmelere göre öncelikle ödenmemiş sermayenin ödenmesi başta olmak üzere mali 
yapının güçlendirilmesi ve Şirketin istikrarlı gelir kaynaklarına kavuşturulması 
konusunun değerlendirilmesi,  

Hususlarında gerekli çalışma ve girişimlerde bulunulması (Sayfa:30-32, 3-4), 
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limanlarında ve gerektiğinde özel limanlarda uygulama birliğinin sağlanması ve 
limancılık politikalarına ışık tutacak daha sağlıklı verilerin elde edilmesi açısından 
Şirketin bir çatı kuruluş şeklinde teşkilatlanması hususunun etüt edilmesinde yarar 
görülmektedir.  

C-Öneriler: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 2016 yılı çalışmaları üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1- Özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki limanların 

tamamına yakın kısmının işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olması, ayrıca 
zaman içinde şehir hatları işletmeciliği ile tersanecilik hizmetlerinin belediyelere, 
kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmiş bulunması nedenleriyle işletmecilik yönünden Şirketin görev ve faaliyet 
hacmi önemli ölçüde daralmış, gelir kaynakları azalmış, mali yapısı olumsuz bir seyir 
içine girmiştir. Ancak diğer yandan da, TDİ’nin mülkiyetindeki liman sayısı, ÖYK 
kararlarıyla diğer bazı kamu kurumlarına ait limanların mülkiyetinin TDİ’ye 
devredilmek suretiyle özelleştirme sürecine alınması gibi nedenlerle artmıştır. Stratejik 
kuruluşlar olan limanlar, işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilse de mülkiyet 
kamuya ait bulunmaktadır. Halen kamuya ait 38 limandan 23’ünün mülkiyeti TDİ’ye 
ait olup, bu limanlardaki faaliyetlerin takibi, gelir paylaşımı olan limanlarda hasılat 
kontrolü, buralarda yürütülecek projelere ve yatırımlara onay verilmesi ve takip 
edilmesi gibi çeşitli sorumluluklar bulunmaktadır. Diğer yandan, çeşitli nedenlerle 
sözleşmesi sona eren limanların, yeniden özelleşinceye kadar geçecek sürede TDİ 
tarafından işletilmesi de söz konusu olabilmektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak; 

-Şirketle ilgili geniş ölçekli bir durum analizi yapılarak geleceği hakkında 
stratejik hedef ve politikalar oluşturulması, buna göre stratejik planın hazırlanması, 

-Mevcut istihdam uygulamalarının bu yönüyle gözden geçirilmesi, 
organizasyon yapısındaki düzenlemelerin ve norm kadroların iş ve görev analizlerine 
dayandırılması; özellikle limanların ve taşınmazların takip ve kontrolünden sorumlu 
birimlerin personel ihtiyaçlarının buna göre belirlenerek giderilmesi, 

-TDİ’nin faaliyetine devamı halinde; stratejik kuruluşlar olan limanların, 
işletme izinleri dışında faaliyetlerinin tek elden ve daha etkin bir şekilde denetlenmesi 
ve izlenmesi, tüm kamu limanlarında ve gerektiğinde özel limanlarda uygulama 
birliğinin sağlanması ve limancılık politikalarına ışık tutacak daha sağlıklı verilerin 
elde edilmesi açısından Şirketin limancılık alanında bir çatı kuruluş şeklinde 
teşkilatlanması hususunun etüt edilmesi, 

-Mali yapıdaki olumsuz seyrin giderilmesine yönelik tedbirler alınması; TDİ 
aleyhine açılan davalardan kaynaklanması muhtemel mali yükümlülüklerle ilgili 
gelişmelere göre öncelikle ödenmemiş sermayenin ödenmesi başta olmak üzere mali 
yapının güçlendirilmesi ve Şirketin istikrarlı gelir kaynaklarına kavuşturulması 
konusunun değerlendirilmesi,  

Hususlarında gerekli çalışma ve girişimlerde bulunulması (Sayfa:30-32, 3-4), 

 

 
 

2- TDİ mülkiyetinde olup gelir paylaşımı yoluyla işletme hakkı devredilerek 
özelleştirilmiş bulunan limanlardaki işletici şirketlerden olan alacaklara ilişkin olarak 
ilgili şirketler hakkında açılan icra ve iflas davaları ile diğer hukuki takibatların 
titizlikle sürdürülmesinin yanı sıra; Giresun Limanında, işletici şirketin sözleşme 
hükümlerini açıkça ihlal ettiği, borçlarını ödemediği, TDİ gelir paylarının işletici 
şirketçe ödenmemesi durumunun yıllara sari ve devamlılık arz ettiği, bu durumun 
bilirkişi raporlarında da belirtildiği, TDİ paylarından ve limandaki mendirek 
onarımından doğan ve yıl sonu itibarıyla şüpheli alacaklar hesabında izlenen toplam 
10.134.773-TL tutarındaki TDİ alacağının güncel tutarının önemli boyutlara ulaştığı, 
ayrıca işleticinin limanda herhangi bir yatırım yapmadığı ve limanın geliştirilmesine 
yönelik bir faaliyetinin de bulunmadığı dikkate alınarak; Giresun Limanı işleticisi 
şirketle 1997 yılında imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshedilmesi 
hususunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve limanın bölge ve ülke ekonomisine 
daha yararlı olacak şekilde işletilmesinin sağlanması için Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 77-80), 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde  (Ek: 13) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Özelleşen limanlardaki işletici şirketlerle imzalanan işletme devir hakkı 

sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek üzere 
TDİ personelinden birer üyenin görevlendirilmesi hususu hüküm altına alınmış ve 
uygulama yıllarca bu şekilde sürdürülmüştür. Ancak sözleşmelerde her hangi bir 
değişiklik yapılmadan TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ dışından görevlendirmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Bu durum kanuna uygun şekilde karşılıklı irade beyanına 
dayalı olarak imzalanmış sözleşmelerin ilgili hükümlerine uygun düşmemekte olup 
çeşitli hukuki ihtilaflara da yol açabilme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, işletici 
şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsil etmek üzere yapılacak 
görevlendirmelerde devir sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmekte, ayrıca görevlendirilecek üyelerin limancılık ve denizcilik konularında 
uzmanlaşmış olması hususu üzerinde durulması da önem arz etmektedir. Bu itibarla 
söz konusu uygulamanın gözden geçirilerek sözleşmelere uygun şekilde yürütülmesi 
için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması; ayrıca 
özelleşen limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan yönetim 
kurulu üyelerinin “İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Özelleşen 
Gayrimenkuller Yönergesi” uyarınca limancılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar 
çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek faaliyetlerle ilgili raporunu TDİ’ye 
sunması gerektiğinden, bu konudaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinin 
sağlanması, Trabzon Limanı ile ilgili olarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait raporların 
TDİ’ye intikal ettirilmediği dikkate alınarak, mezkur yönerge hükümlerine uyulması 
konusunda gereğinin yapılması (Sayfa; 16-18). 

Sonuç: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’nin 13.03.2017 tarihinde 

kendi genel kurulunda kabul edilen 2016 yılı Bilançosu ve 16.705.173,17 Türk Lirası 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE: 

A-Mevzuat: 
1-Kanunlar ve kuruluş sözleşmesine ilişkin mevzuat: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ) Bakanlar Kurulu’nun 10.08.1993 

tarih ve 93/4693 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınarak Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na bağlanmış, 24.11.1994 tarihinde de özelleştirme programına alınmıştır. 
Bu çerçevede Şirket 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun kapsamına alınmıştır. Bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına 
alınan kuruluşlar özel hukuk hükümlerine tabi olup, bunlar hakkında varsa kendi 
kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hükümler ve 233 
sayılı KİT’ler hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmamaktadır. 
Bununla birlikte, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar KİT genel 
Yatırım ve Finansman Programı gibi bazı uygulamalar yönünden KİT’lerin tabi 
olduğu bazı genel uygulamalara tabi tutulmaktadır. 

Kuruluşun Ana Sözleşmesi 29.03.1995 tarih ve 3755 sayılı Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe konulmuş, zaman içinde çeşitli tarihlerde Ana 
sözleşmede bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları; iç ve dış sularda deniz taşımacılığı, 
acentelik, sigortacılık, temsilcilik, gemi kiralama ve alım satım, brokerlik, gemicilik, 
liman işletmeciliği, gemi kurtarma işleri, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği, her 
türlü gemi ve deniz araçlarının inşa tamir, tadil ve havuzlama işleri ile her türlü çelik 
konstrüksiyon, motor, makine ve her türlü teçhizat ve aletlerin inşa, imal ve tadil 
işlerini yapmak, kiralamak, ihraç etmek, deniz sağlığı ve tüm benzeri konularda 
faaliyet göstermek olarak belirlenmiştir.    

13.01.2011 tarihinde kabul edilen ve maddeleri kademeli olarak 2012, 2013 ve 
2014 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayatta yeni bir 
dönem başlamıştır. Anılan Kanunla şirketlerin kuruluşu, yönetimi, denetimi ve tüm 
faaliyetlerinde yeni esaslar getirilmiş bulunmaktadır.  

Ana Sözleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale 
getirilmesini teminen yürütülen çalışmalar sonucu yapılan düzenlemeler 07.08.2014 
tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, daha sonra yine bazı maddelerde yapılan 
değişiklikler 25.12.2015 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Diğer yandan incelemelerin sürdüğü 2017 yılında, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan %49 oranındaki hissenin özelleştirme 
kapsam ve programından çıkartılarak Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 19.08.2016 
tarih ve 6741 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (a) bendi uyarınca Türkiye Varlık 
Fonu'na devrine karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca Şirket Yönetim 
Kurulu’nun 16.03.2017 tarih ve 618/31 sayılı kararı ile Şirketin Ana Sözleşmesinde 
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sermaye değişikliğinin kabulüne, hisse devrinin (B) grubu hisselerden yapılmasına ve 
Varlık Fonu adına pay defterine kaydının yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre Ana 
Sözleşmede değişiklik yapılması beklenmektedir. 

2-Tüzükler: 
Yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren bir tüzük değişikliği söz konusu değildir. 
3-Bakanlar Kurulu Kararları: 
Bakanlar Kurulu’nun özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşları da 

kapsayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin olarak aldığı kararlar Şirkette 
de uygulanmaktadır.  

4-Uluslararası anlaşmalar: 
Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün üyesi olması nedeniyle; 

Akdeniz’de korsanlığa karşı önlemlerin belirlenmesi, Denizde Can Güvenliği 
Hakkında Uluslararası Konvansiyon (SOLAS) üyesi olarak; gemi tonilatolarının 
ölçülmesi, deniz yatağı ve okyanus tabanı ile bunların altındaki topraklara nükleer 
silahların ve diğer kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin yasaklanması, Akdeniz’in 
kirlenmeye karşı korunmasına ait protokol, deniz alacaklarına karşı sorumluluğun 
sınırlandırılması, olağanüstü durumlarda Akdeniz’in petrol ve diğer zararlı maddelerle 
kirlenmesinde yapılacak müdahale ve işbirliğine ait protokol başlıca Uluslararası 
anlaşmalar olup, bu anlaşma ve protokoller Bakanlar Kurulu’nca karara bağlanarak 
zaman içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe konulmuştur. 

5-Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 
Yüksek Planlama Kurulu’nun özelleştirme kapsam ve programındaki 

kuruluşları da kapsayacak şekilde KİT’lere ilişkin olarak aldığı kararlar Şirkette de 
uygulanmaktadır. 

6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
kararları: 

Faaliyet döneminde TDİ ile ilgili alınan ÖİB kararlarına aşağıda yer verilmiştir: 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih ve 2016/ÖİB-K-21 sayılı 

kararı ile; Şirket adına kayıtlı İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay 
Sokakta bulunan ve tapuda 3117 ada, 94 nolu parselde kayıtlı meskenin (Kozyatağı 
Lojmanı) Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle en yüksek teklifi 
veren Teklif Sahibine verilmesine ve isteklilerin sözleşmeyi imzalamaktan imtina 
etmesi durumunda teminatlarının Şirket lehine irat olarak kaydedilmesine ve ihalenin 
iptal edilmesine; bu karar gereklerinin ve Kozyatağı Lojmanı’nın devir işlemlerinin 
İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Şirket tarafından yerine getirilmesine 
karar verilmiştir.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 24.03.2016 tarih ve 2016/ÖİB-K-23 sayılı 
kararı ile; Şirket adına kayıtlı Kastamonu ili, Cide İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 
Liman Mevkii, tapuda 303 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın (Cide Eski Yolcu 
Salonu) Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle en yüksek teklifi veren 
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Teklif Sahibine verilmesine, teklif sahibinin sözleşmeyi imtina etmesi veya diğer 
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Şirket lehine irat 
kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine; bu karar gereklerinin ve Cide Eski Yolcu 
Salonu’nun devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Şirket 
tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.  

2017 yılı içerisinde ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamı’nın 
23.01.2017 tarihli olurunda; Bakanlar Kurulu’nun 11.09.1987 tarihli ve 87/12184 
sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanun’un geçici 11. Maddesi 
uyarınca da özelleştirme programına alınan Sümer Holding A.Ş.’nin özelleştirme 
çalışmalarının Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun muhtelif kararları çerçevesinde 
sürdürülmekte olduğu belirtilmiştir. 4046 sayılı Kanun’un 20. Maddesi (A) Fıkrasının 
“…sermayesinin tamamı İdareye ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşların 
aktiflerinin, anonim şirket statüsünde olmayan kuruluşların ise varlıklarının tamamının 
veya bir kısmının özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı İdareye 
ait başka bir anonim şirkete veya kuruluşa bedelli veya bedelsiz devrine…İdarece 
karar verilir.” hükmü çerçevesinde , Holding’e ait Taşucu İşletmesi ve Limanı ile ilgili 
olarak; 

-İşletmenin (personeli ile birlikte) ve İşletmenin kullanımında olan taşınır ve 
taşınmazların, 

-Devre konu İşletme’ye, taşınır ve taşınmazlara ilişkin olarak Holding 
tarafından imzalanmış ve yürürlükte olan sözleşmelerin,  

-Devre konu İşletme’ye, taşınır ve taşınmazlara ilişkin mevcut diğer hak ve 
yükümlülüklerin,  

Bedelsiz olarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye devredilmesi uygun 
görülmüştür. 

Diğer yandan Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 tarih ve 2017/3 
sayılı kararı ile TDİ A.Ş.’nin sermayesinin %49’una tekabül eden hisse, özelleştirme 
kapsam ve programından çıkartılarak Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir.   

7-Yönetmelikler: 
Şirketin iç mevzuatı faaliyet konularına ilişkin olarak düzenlenmiş çeşitli 

yönetmelik ve yönergelerden oluşmaktadır. 
2016 yılında İmza Yetkileri İç Yönergesi, Kapsam içi Personel Yönergesi, 

Eğitim Yönergesi, Maddi Duran Varlıklar Yönergesi, Hukuk Baş Müşavirliği İç 
Hizmet Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergeler yürürlüğe 
konulmuştur. 

B-Teşkilat: 

1-Teşkilatın yapısı: 
Kuruluşun teşkilat yapısı; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük, 

Genel Müdüre doğrudan bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Başmüşavirliği, 
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Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ile bağlı alt birimlerden 
oluşmaktadır.  

TDİ’nin faaliyet alanı ve iş hacmi önemli ölçüde daralmış ve teşkilat yapısı 
yıllar içinde küçülmüştür. 

 2016 yılı faaliyet döneminde Tekirdağ Limanından elde ettiği gelirler Şirketin 
gelirlerinin önemli kısmını oluşturmuştur. Ancak Tekirdağ Limanı kârlı olmasına 
rağmen, TDİ’nin tüzel kişilik olarak genel işletme faaliyeti 2016 yılında da zararla 
sonuçlanmıştır. 

Şirket giderlerinde tasarruf sağlanması ve verimli bir çalışma düzeni kurulması 
için rasyonel bir teşkilatlanma önem arz etmektedir. Zaman zaman yönetim kurulu 
kararları ve ÖİB onayları ile organizasyon değişiklikleri yapılmakla birlikte bu 
çalışmaların esasen faaliyet analizi ve iş etüdüne dayalı olarak yapılması önem arz 
etmektedir. Bu yönüyle, bazı birimlerde ihtiyaç fazlası personel kadroları olabilirken, 
Limanlar Dairesi, Emlak Dairesi gibi bazı birimlerin personel ihtiyacı içinde olduğu 
hususları da değerlendirilmelidir. 

Şirkette daha kârlı ve verimli bir çalışma düzeni oluşturulması için giderlerde 
tasarruf sağlayıcı tedbirlerin sürdürülmesi; organizasyon yapısındaki düzenlemelerin iş 
ve görev analizlerine dayandırılması; özelleşen limanların ve gayrimenkullerin takip 
ve kontrolünden sorumlu birimlerin nitelikli personel ihtiyaçlarının imkanlar 
ölçüsünde karşılanması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilir.    

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

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

Bu konuda son yıllarda çıkarılan KİT Genel Yatırım ve Finansman 
Programlarında bu konuda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. 

Söz konusu düzenlemelerde “İç Kontrol Sisteminin Kurulması” başlığı altında, 
İç kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 
mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam 
olarak tutulması, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak 
üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan 
organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan kontroller bütünü olarak 
tanımlanmıştır. 
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Bakanlar Kurulunca 12.10.2015 tarihinde kabul edilen 2015/8196 sayılı karar 
eki 2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Programında da yine ayrıntılı 
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Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci 
kuruluşları kapsamaktadır. Dolayısıyla TDİ’de bu kapsamda yer almaktadır. Bu 
itibarla konu ile ilgili olarak ÖİB ve Hazine Müsteşarlığı ile de iletişime geçilmek 
suretiyle; 

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşları da kapsayan KİT Genel 
Yatırım ve Finansman Programlarında öngörülen esaslar dahilinde, Şirkette etkin bir iç 
kontrol sistemi kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılması önerilir. 

2-Genel Kurul ve Denetçiler: 
4046 sayılı Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca teşkil edilen Genel Kurul, 

olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanmakta; olağan genel kurul 
toplantıları yılda en az bir defa yapılmaktadır. 

Şirketin Genel Kurulu niteliğine haiz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yönetim 
Kurulu’nun 22.02.2017 tarih ve 617/26 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı bilanço 
ve gelir tablosunu 13.03.2017 tarih ve 2017/34 sayılı Kararıyla onaylamıştır.  
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tamamı devlete ait olan Anonim Şirket statüsündeki kuruluşlarda Türk Ticaret 
Kanunu’nun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmayacağından, 

1-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin tanzim 
edilen Bilanço ve Gelir Tablosu’nun kabulüne, 
2-Şirketin 31.12.2016 tarihi itibarıyla dönem karı olan 16.705.173,17 TL’nin 
Şirket özkaynaklarında kayıtlı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, 
3-Şirket Yönetim Kurulu’nun, Şirket hakkında Sayıştay, diğer denetleme 
kurumları ve teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile 
açılmış ya da açılacak dava ve soruşturma sonuçları saklı kalmak kaydıyla ibra 
edilmelerine, 
4- Şirket sermayesindeki %49 hissenin Türkiye Varlık Fonu adına pay defterine 
kaydına” 
karar verilmiştir.  
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin denetim kurulları 
kaldırılarak, bağımsız denetim uygulamasına geçilmiştir. Ancak TDİ, TMS ve TFRS 
kapsamında bağımsız denetime tabi kuruluşlar arasında yer almamaktadır. Bununla 
birlikte, Şirketin menfaati açısından cezai duruma düşülmemesi, hesapların denetimi, 
kanuni ve mali mevzuatların takibi ve uygulanması konusunda Tam Tasdik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik hizmeti alımı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan izin 
alınmasına karar verilmiş ve alınan izin sonrası, doğrudan temin yöntemiyle ve teklif 
alınmak suretiyle KDV hariç 33.500-TL bedel üzerinden bir yeminli mali müşavirlik 
ve bağımsız denetim limited şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. 

Söz konusu firma tarafından yürütülen denetimin, muhasebe kayıt ve 
işlemlerinin Tekdüzen Hesap Standartları ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğine, vergi mevzuatına, Türk Ticaret Kanununa ve diğer ilgili mevzuata uygunluk 
yönlerinden yapıldığı anlaşılmıştır. Denetim firmasınca Şirket Genel Müdürlüğüne 
hitaben yazılan 20.02.2017 tarihli yazıda, 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinin Ana 
Sözleşme ve diğer ilgili mevzuata uygun yürütüldüğü, mali tabloların Şirketin mali 
durumunu doğru bir şekilde yansıttığı hususları belirtilmiştir.  

Diğer yandan, TDİ’ye gelir payı aktarımı yapan Hopa, Giresun, Sinop ve Rize 
limanlarındaki işletici şirketlerin TDİ paylarını doğru hesaplayıp hesaplamadıkları, 
gelir payına esas faaliyet içi ve dışı gelirlerinin gerçeğe uygun şekilde kayıtlara alınıp 
alınmadıklarının tespiti için bir bağımsız denetim firmasıyla anlaşma yapılarak, bu 
şirketler nezdinde denetim yaptırılmıştır. Yapılan denetimler sonucu hazırlanan 
raporlarda, işletici şirketlerin faaliyet içi ve dışı gelirlerinin gerçeğe uygun olduğu, 
bunlara dayanak teşkil eden kayıt ve belgelerin güvenilir olduğu yönünde denetim 
görüşü belirtilmiştir.       

3-Karar Organı: 
Yönetim Kurulu, Şirketin Genel Kuruldan sonra en yetkili karar organı olup 

Genel Kurulca seçilen 7 üyeden oluşmaktadır. Rapor tarihi itibari ile 6 yönetim kurulu 
üyesi bulunmaktadır. 

Yönetim Kurulu 2016 yılında 24 toplantı yaparak 179 karar almıştır.  
Karar organının oluşumunu gösteren tabloya Raporun giriş kısmında yer 

verilmiştir. 
4-Yürütme Organı: 
Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük Genel Müdür, 4 

Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. 2016 yılında Genel 
Müdür ile birlikte 3 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmıştır. 

5-Servisler: 
Servislerin faaliyetleri ile ilgili bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer 

verilmiş, bu bölümde yer alması gerekli görülen diğer birimlerin faaliyetleri ile ilgili 
tespit ve değerlendirmelere ise aşağıda değinilmiştir. 
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a)Hukuk Başmüşavirliği: 
Şirketin adli, mali ve idari ihtilaflarla ilgili dava ve icra takip işleri doğrudan 

Genel Müdüre bağlı Hukuk Başmüşavirliği tarafından yürütülmektedir. Hukuk 
Başmüşavirliğinin çalışma usul ve esasları İç Hizmet Yönergesi ile belirlenmiştir. 

2016 yılında 49’u Şirket tarafından, 18’i Şirkete karşı olmak üzere toplam 67 
dava açılmış; önceki yıldan devreden 1.055 dava ile birlikte bu dönem takip edilen 
dava sayısı 1.122 olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan 36’sı Şirket aleyhine, 29’u Şirket 
lehine olmak üzere dönem içinde sonuçlanmıştır. 

Şirketin açtığı davalar içinde, işletici şirketler aleyhine açılan davalarla, kira 
davaları önemli bir yer tutmaktadır. Bunların içinde yıllardır devam eden davalar 
bulunmaktadır. Dolayısıyla derdest davaların büyük bir kısmını geçmiş yıllarda 
açılmış olan davalar teşkil etmektedir.  

Davalarla ilgili bilgilere, konusuna göre Raporun ilgili bölümlerinde yer 
verilmiştir. 

b) Teftiş Kurulu Başkanlığı: 
Teftiş Kurulu, “TDİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev Yönetmeliği” 

çerçevesinde, Genel Müdür adına Kuruluşun teftiş ve denetim faaliyetlerini 
yürütmektedir. 

2016 yılında Teftiş Kurulu’nca 24 adet tetkikat ve tahkikat raporu düzenlenmiş 
olup, bu raporların 11 adeti bir önceki yıldan devreden, 13 adeti ise  cari yıl içerisinde 
intikal eden dosyalardır.  

2016 yılı içerisinde 5 adeti önceki yıldan devreden işlerden, 7 adedi de cari 
yılda intikal eden işlerden olmak üzere 12 adet tetkikat/tahkikat dosyası 
sonuçlandırılmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın norm kadrosu 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 
Başmüfettiş, 1 Müfettiş, 1 Müfettiş Yardımcısı, 1 Şef ve 1 Memurdan oluşmaktadır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 2016 yılı faaliyetlerini 1 Başmüfettiş ile 06.10.2016 
tarihinde imza yetkisi verilen bir Müfettiş Yardımcısı ile yürütmüştür.  

TDİ Teftiş Kurulu’nun müfettiş personel sayısının yetersiz olması sebebiyle  
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin önemli 
ölçüde zorlaştığı dikkate alınarak, Teftiş Kurulu’na ihtiyaca yetecek kadar müfettiş 
temini için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır. 

 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 
581 sayılı toplantısında alınan 116 no’lu karar ile kabul edilerek yürürlüğe giren 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve 
Özelleşen Gayrimenkuller Yönergesi’nin Denetim başlıklı 7 nci maddesi; 

“Özelleşen limanların denetimleri ile ilgili olarak;  
a) TDİ payına konu Özelleşen limanları işleten şirketlerin yıl içerisinde yapmış 

olduğu faaliyetler sonucunda tahakkuk eden gelirlerin İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 
hükümlerine göre hesaplara aktarılıp aktarılmadığı,  

7Sayıştay   



 

 

b) Özelleşen limanlarda devre konu olmayan Tekel Ücretlerinin Liman 
Başkanlığı kayıtlarına göre eksiksiz tahsil edilip edilmediği,  

hususları yıllık düzenli olarak Limanlar Dairesi Başkanlığınca denetlenir ve 
denetleme raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirilir. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından da Yönetim Kuruluna arz edilmek üzere Genel Müdüre sunulur.  

c) TDİ payı denetimleri TDİ Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülmesi 
halinde bağımsız denetim firmalarına da yaptırılabilir.” şeklindedir. 

Yönergede ifade edildiği üzere özelleşen limanları işleten şirketlerin yıl 
içerisinde yapmış olduğu faaliyetler sonucunda tahakkuk eden gelirlerin İşletme Hakkı 
Devir Sözleşmesi hükümlerine göre hesaplara aktarılıp aktarılmadığının ve  Tekel 
Ücretlerinin Liman Başkanlığı kayıtlarına göre eksiksiz tahsil edilip edilmediğinin her 
yıl düzenli olarak ilgili birimler tarafından denetlenip hazırlanan raporun TDİ Yönetim 
Kuruluna sunulması gerekmektedir. Söz konusu hüküm çerçevesinde Limanlar Dairesi 
Başkanlığı’nca hazırlanan Şirketlerin mali tabloları ve belgeleri ile tahakkuk ettirilen 
TDİ paylarına ilişkin denetim raporu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal ettirilmiştir. 
Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan tetkikat sonucunda Limanlar Dairesi 
Başkanlığı’nca tespit edilen 2015 yılı TDİ paylarına ilave edilecek herhangi bir husus 
tespit edilmediği anlaşılmıştır. 

c) Limanlar Dairesi Başkanlığı  
Limanlar Dairesi Başkanlığı, işletme hakkı devir sözleşmesi gereği TDİ payı 

alınan limanların gelirlerinin ve tekel haklarının tahakkuk, tahsil ve takibi işlemlerini 
Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek, limanlar dışında 
özelleşen gayrimenkullerle ilgili TDİ gelirlerinin tespiti, tahakkuku ve tahsilini Mali 
İşler ve Emlak Dairesi başkanlıkları ile koordineli olarak takip etmek, özelleşen 
limanların ve limanlar dışındaki bağlı menkul kıymetlerin genel kurul işlemlerini ve 
yönetim kurullarında görevlendirilenlerle ilgili işlemleri yürütmek, işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak, özelleşen limanların faaliyet gelirlerini mahallinde 
denetlemek ve Yönerge ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumlu 
bulunmaktadır.  

Limanlar Daire Başkanlığında 13 personel görev yapmakta olup görev ve 
fonksiyonların daha etkin bir şekilde ifa edilebilmesi için dairenin ihtiyaca uygun 
şekilde nitelikli personelle takviye edilmesinde yarar bulunmaktadır.  

ca) Mülkiyeti TDİ’ye Ait Olup İşletme Hakkı Devri Yoluyla Özelleştirilen 
ve Özelleştirme Süreci Devam Eden Limanlar: 

-Özelleştirme Süreci Tamamlanan Limanlar: 
Hopa Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 07.04.1997 Tarih ve 97/13 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 17.06.1997 
Fiili Devir Tarihi    :  26.06.1997 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 4.004.718 USD  
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fonksiyonların daha etkin bir şekilde ifa edilebilmesi için dairenin ihtiyaca uygun 
şekilde nitelikli personelle takviye edilmesinde yarar bulunmaktadır.  

ca) Mülkiyeti TDİ’ye Ait Olup İşletme Hakkı Devri Yoluyla Özelleştirilen 
ve Özelleştirme Süreci Devam Eden Limanlar: 

-Özelleştirme Süreci Tamamlanan Limanlar: 
Hopa Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 07.04.1997 Tarih ve 97/13 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 17.06.1997 
Fiili Devir Tarihi    :  26.06.1997 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 4.004.718 USD  

 

 

Devir bedeli Ödeme Şekli   : 15 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Park Denizcilik Hopa Liman İşl. A.Ş. 
İşletici şirketin yıllık hasılatından; faaliyet içi gelirin %25’i, faaliyet dışı gelirin 

%2’si, akaryakıt satış hasılatının  %0,5’inin bir sonraki yıl TDİ payı olarak ödenmesi 
öngörülmüştür. 

Giresun  Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 07.04.1997 Tarih ve 97/13 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 30.06.1997 
Fiili Devir Tarihi    : 10.07.1997 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 3.203.774 USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : 15 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Çakıroğlu Giresun Liman İşl. A.Ş. 
İşletici şirketin yıllık hasılatından; faaliyet içi gelirin %25’i, faaliyet dışı gelirin 

%2’si, akaryakıt satış hasılatının  % 0,5’inin bir sonraki yıl TDİ payı olarak Kuruluşa 
ödenmesi öngörülmüştür. 

Sinop Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 07.04.1997 Tarih ve 97/13 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 30.06.1997 
Fiili Devir Tarihi    : 10.07.1997 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 800.994 USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : 15 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Çakıroğlu Sinop Liman İşl. A.Ş. 
İşletici şirketin yıllık hasılatından; faaliyet içi gelirin %25’i, faaliyet dışı gelirin 

%2’si, akaryakıt satış hasılatının  % 0,5’inin bir sonraki yıl TDİ payı olarak ödenmesi 
öngörülmüştür. 

Rize Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 07.04.1997 Tarih ve 97/13 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 06.08.1997 
Fiili Devir Tarihi    : 13.08.1997 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 5.606.605 USSD 
Devir bedeli Ödeme Şekli  : 15 Yıl içinde eşit taksitlerle 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Riport Rize Limanı İşl. Yatırım A .Ş. 
İşletici şirketin yıllık hasılatından; faaliyet içi gelirin %25’i, faaliyet dışı gelirin 

%2’si, akaryakıt satış hasılatının  % 0,5’inin bir sonraki yıl TDİ payı olarak ödenmesi 
öngörülmüştür. 

Antalya Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 15.07.1998 Tarih ve 98/44 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 31.08.1998 
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Fiili Devir Tarihi    : 08.09.1998 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 29.000.000. USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : Tamamı Öz. İd. Baş. Ödenmiştir. 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket :Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş. 
Alanya Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı :18.09.2000 tarih ve 2000/67  
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 28.11.2000 
Fiili Devir Tarihi    : 08.12.2000 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 1.600.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : 3 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Alidaş Alanya Liman İşl. Denizcilik  
                                                                              Turizm Tic. ve San. A.Ş. 
Marmaris Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 18.09.2000 Tarih ve 2000/67 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 26.01.2001 
Fiili Devir Tarihi    : 02.02.2001 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 14.9000.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : 3 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. 
Çeşme Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 28.04.2003 Tarih ve 2003/17 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 28.05.2003 
Fiili Devir Tarihi    : 06.06.2003 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 12.500.000. USD  
Devir bedeli Ödeme Şekli   : Peşin ödendiğinden %10 indirimli  
                                                                 11.250.000 USD 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. 
Kuşadası Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 28.04.2003 Tarih ve 2003/17 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 02.07.2003 
Fiili Devir Tarihi    : 07.07.2003 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 27.000.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : Peşin ödendiğinden %10 indirimli   
                                                                 24.300.000 USD 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Ege Liman İşletmeleri A.Ş. 
 
 

10 Sayıştay   



 

 

Fiili Devir Tarihi    : 08.09.1998 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 29.000.000. USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : Tamamı Öz. İd. Baş. Ödenmiştir. 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket :Ortadoğu Antalya Liman İşl. A.Ş. 
Alanya Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı :18.09.2000 tarih ve 2000/67  
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 28.11.2000 
Fiili Devir Tarihi    : 08.12.2000 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 1.600.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : 3 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Alidaş Alanya Liman İşl. Denizcilik  
                                                                              Turizm Tic. ve San. A.Ş. 
Marmaris Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 18.09.2000 Tarih ve 2000/67 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 26.01.2001 
Fiili Devir Tarihi    : 02.02.2001 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 14.9000.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : 3 Yıl içinde eşit taksitlerle  
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. 
Çeşme Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 28.04.2003 Tarih ve 2003/17 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 28.05.2003 
Fiili Devir Tarihi    : 06.06.2003 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 12.500.000. USD  
Devir bedeli Ödeme Şekli   : Peşin ödendiğinden %10 indirimli  
                                                                 11.250.000 USD 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. 
Kuşadası Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 28.04.2003 Tarih ve 2003/17 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 02.07.2003 
Fiili Devir Tarihi    : 07.07.2003 
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Devir Bedeli     : 27.000.000.USD 
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Dikili Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 31.10.2003 Tarih ve 2003/76 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 20.11..2003 
Fiili Devir Tarihi    : 04.12.2003 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 4.250.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   : Satış bedelinin %40’ı 1.700.000.USD   
                                                                    peşin kalan 2.550.000 USD ayda    
                                                                    36 vade farkı ile birlikte      
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Dikili Liman ve Turizm İşl. A.Ş. 
Trabzon Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 31.10.2003 Tarih ve 2003/76 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 20.11..2003 
Fiili Devir Tarihi    : 21.11.2003 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 22.400.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   :  Peşin ödendiğinden %10 indirimli   
                                                                  20.160.000 USD 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. 
İstanbul Limanı  
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 04.10.2013 Tarih ve 2013/157 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 14.02.2014 
Fiili Devir Tarihi    : 24.02.2014 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 30 Yıl 
Devir Bedeli     : 702.000.000.USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   :  Peşin ödendi. 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Salıpazarı Liman İşl. ve Yat. A.Ş. 
Kemerköy Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurul Kararı : 07.08.2014 Tarih ve 2014/78 
İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Tarihi : 23.12.2014 
Fiili Devir Tarihi    : 23.12.2014 
İşletme Hakkı Devir Süresi  : 49 
Devir Bedeli     : 2.671.000 USD 
Devir bedeli Ödeme Şekli   :  Peşin ödendi. 
Limanı İşletmek üzere kurulan şirket : Kemerköy Liman Hizmetleri A.Ş. 
İnebolu Limanı 
2014 yılında özelleştirme kapsam ve programına alınmış olan ve aynı yıl  

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (ADÜAŞ) bedelsiz devredilen 
İnebolu Limanının mülkiyeti, ÖİB’nin 02.09.2015 tarih ve 742 sayılı oluru ile bu kez 
bedelsiz olarak TDİ’ye devredilmiş, TDİ adına Maliye Bakanlığı’ndan alınacak 49 
yıllık işletme hakkının ise ADÜAŞ’a verilmesi kabul edilmiştir. 
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ADÜAŞ’la TDİ arasında 08.10.2015 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi 
düzenlenmiştir.  

Bu arada ÖİB tarafından İnebolu Limanının işletme hakkının devri yoluyla 
özelleştirilmesi için ihale duyurusu yapılmış ve son teklif verme tarihi 09.10.2015 
olarak belirlenmiştir.  İhalenin konusu, İnebolu Limanı ve Hopa termik Santrali ile 
üzerinde bulunduğu taşınmazlar olarak belirtilmiştir. Ancak ihale tekliflerinin 
değerlendirme sürecinde ihalenin iptal edildiği ve 27.11.2015 tarihinde ADÜAŞ 
tarafından yeniden ihaleye çıkıldığı anlaşılmıştır. Bu kez ihale konusunun genişlediği, 
Mardin Mazıdağı, İstanbul Beşiktaş-Ortaköy ve Eyüp-Göktürk Mahallesindeki 
muhtelif arazilerin de dahil edildiği anlaşılmıştır.   

14.03.2016 tarih ve 2016/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 
kapsamında, Kastamonu ili İnebolu ilçesindeki İnebolu Limanının 49 yıl süre ile 
“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle, atıl durumda olan Hopa Termik Santralinin 
de bulunduğu taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların, Mardin ili Mazıdağı ilçesi, Poyraz 
Mahallesi 145 ada, 96 parsel (460.530,59 m²) ile 97 parseldeki (488.713,07 m²) 
taşınmazların, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Ortaköy Mahallesi, 1382 ada 15 parseldeki 
1/3 oranında hissenin (946,67 m²), İstanbul ili Eyüp ilçesi Göktürk Mahallesi 1016 
parseldeki (6.022 m²) taşınmazın “Satış” yöntemiyle bir bütün halinde Eti Bakır A.Ş.’ 
ye 76.000.000.-(yetmişaltımilyon) Türk Lirası bedelle satışına/devrine karar 
verilmiştir.  

Ancak satış ve devirle ilgili idari yargıda iptal davası açıldığı ve sürecin devam 
ettiği anlaşılmıştır.  

Ordu Limanı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı Kararı ile 

özelleştirilen ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında 11.07.1997 tarihinde 
Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi A.Ş.’ye devredilen Ordu Limanı, işletici Şirketin 
Beşiktaş 6. Noterliğinin 28.11.2013 tarih ve 41225 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile 
Ordu Limanındaki faaliyetlerine son verilmesi ve Şirket tarafından limanın 
boşaltılmasının ardından limanın güvenliği açısından TDİ tarafından devralınmıştır.  

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 07.04.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararı ile 
geri alınan Ordu Limanının limancılık faaliyetleri Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 
29.12.2014 tarih ve 2014/146 sayılı kararına istinaden sonlandırılmış ve 30.03.2015 
tarihinde Ordu Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. 

Bodrum Gökçebel Yat Limanı 
Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı iken Maliye Bakanlığı’nın 19.02.2015 tarihli 

oluru ile TDİ’ye devredilen ve mülkiyet devri 16.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen 
Muğla-Bodrum ilçesine bağlı Gökçebel köyündeki yat limanı imarlı Gökçebel Limanı, 
işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmiştir. ÖYK’nın 22.07.2015 tarih ve 
2015/60 sayılı kararı ile limanın bir bütün halinde 370 milyon TL bedelle Birleşik 
Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.’ye satışına ve işletme hakkının verilmesine 
karar verilmiştir. 
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-Kuruluş Mülkiyetinde Olup Özelleştirme Süreci Devam Eden Limanlar : 
Fenerbahçe (Kalamış) Limanı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 07.03.2011 tarih ve 2011/17 Sayılı 

kararıyla özelleştirme kapsamına alınan limanın mülkiyeti 08.05.2014 tarihinde 
TDİ’ye devredilmiştir. Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin ihale 23.05.2014 
tarihinde sonuçlandırılmış 21.07.2014 tarih ve 2014/65 sayılı Özelleştirme Yüksek 
Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Fenerbahçe Kalamış yat limanının bir bütün halinde 
30 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 
Özelleştirme İdaresi tarafından çıkılan ihale; teklif sahiplerinin yükümlülüklerini 
yerine getirmemeleri nedeniyle ÖYK tarafından 08.04.2016 tarihinde iptal edilmiştir.   

Güllük Limanı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yat limanı olarak faaliyet 

sürdürülmesine yönelik İmar plan çalışmaları tamamlanmış olup 4046 sayılı kanun 
kapsamında 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi 
için ÖİB tarafından ihaleye çıkılmıştır. İhaleye son teklif verme tarihi 21.07.2017 
olarak belirlenmiştir. Bu konudaki süreç devam etmektedir. 

Taşucu Limanı  
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait olup, bu kurum tarafından 

işletilmekte olan Taşucu İşletmesi ve Limanı’nın; T.C. Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın 23.01.2017 tarih ve 69 sayılı Olur’u ile bedelsiz olarak TDİ’ye 
devredilmesi öngörülmüştür. Taşucu Limanının TDİ’ye devrine yönelik Sümer 
Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile TDİ arasında 14.02.2017 tarihli “Taşucu İşletmesi 
Ve Limanı Devir Protokolü” imzalanmış ve 17.02.2017 tarihinde mahallinde 
düzenlenen “Taşucu İşletmesi Ve Limanın (İşletme) Devir Teslim Tutanağı” ile fiili 
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-Kuruluş Tarafından İşletilen Limanlar 
Tekirdağ Limanı  
Özelleştirme  Yüksek Kurulu’nun 07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı Kararı ile 

özelleştirilen ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında Akport Tekirdağ Liman 
İşletmesi A.Ş.’ye devredilen Tekirdağ Limanı, işletici Şirketin 06.02.2012 tarihli 
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kararı ile TDİ tarafından devralınmıştır ve halen TDİ tarafından işletilmektedir.  
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Gökçeada Kuzu Limanı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yat limanı olarak faaliyet 

sürdürülmesine yönelik İmar plan çalışmaları yapılmakta olup, plan çalışmalarının 
tamamlanmasını müteakip 4046 sayılı kanun kapsamında ihaleye çıkılması 
beklenmektedir. 

Gökçeada Uğurlu Limanı  
Mevcut durum itibarıyla limanla ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

tarafından özelleştirmeye yönelik bir çalışma söz konusu değildir. 
Çanakkale Kabatepe Limanı 
Mevcut durum itibarıyla limanla ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

tarafından özelleştirmeye yönelik bir çalışma söz konusu değildir. 
Sarayburnu Limanı 
İstanbul Limanına bağlı bir rıhtım olarak faaliyet gösteren Sarayburnu Rıhtımı, 

(İstanbul Limanının özelleştirilmesinden sonra) ÖİB tarafından onaylanan TDİ’nin 
yeni organizasyonunda Sarayburnu Liman Müdürlüğü olarak düzenlenmiş olup, TDİ 
yönetim kurulunun 22.01.2015 tarih ve 568 sayılı toplantısında alınan 6 no.lu kararla 
kabul edilmiştir. 

Sarayburnu Liman Müdürlüğü içerisinde Sarayburnu Limanı ve Kuruçeşme 
Rıhtım faaliyet göstermektedir. Kuruçeşme Rıhtımında şimdiye kadar deniz 
vasıtalarına sadece Liman Başkanlığından alınan ordino kapsamında barınma hizmeti 
verilmekte iken, işletme iznine yolcu indirme bindirme hizmeti de ilave edilmiştir.  

cb) İşletme Hakkının Devri Yoluyla Özelleştirilen ve Gelir Paylaşımı 
Uygulanan Limanlarda TDİ Payları İle İlgili Tespitler: 

1997 yılından bu yana çeşitli tarihlerde Kuruluşun mülkiyetinde bulunan 
limanlar işletme hakkının devri yöntemiyle özelleştirilmeye başlanmıştır. 
Özelleştirmeler sonucu, her liman için ayrı ayrı kurulan işletici şirketlere devredilen 
limanlardan bir kısmında gelir paylaşımı yöntemi uygulanmış, bir kısmında ise işletme 
hakkının devri maktu bedelle yapılmıştır.  

İşletme hakkı devri yoluyla özelleştirilen limanlarda ortaya çıkan sorunlar ve 
ihtilaflarla bu konuya ilişkin olarak yürütülen işlemlere önceki yıllara ait denetim 
raporlarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Gelir paylaşımı uygulanan limanlarda 
işletici şirketlerin TDİ payları ile yükümlülüklerini sözleşmelerde öngörüldüğü şekilde 
yerine getirmemeleri ve eksik hesaplama yapmaları nedeniyle önemli sorunlar ve 
hukuki ihtilaflar yaşanmıştır. Diğer yandan Giresun Limanında, Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırma nedeniyle TDİ’ye aktarılan 1,6 milyon 
TL’nin, Giresun Limanı’nda ortaya çıkan alan kaybı nedeniyle burada limancılık 
faaliyetine yönelik yeni yatırım için kullanılması ve ortaya çıkacak varlığın sözleşme 
sonunda TDİ’ye devredilmesi gerekirken bu yönde işlem yapılmamış; işletici şirketin 
talebi üzerine, söz konusu meblağın önce mahkeme tarafından zamanaşımı nedeniyle 
reddedilen eksik TDİ paylarının faiz hariç asıl borca (yaklaşık 288.850 Dolar) hak ediş 
aranmaksızın mahsup edilmesi, bakiye kamulaştırma bedelinden ise Giresun, Ordu ve 

14 Sayıştay   



 

 

Gökçeada Kuzu Limanı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yat limanı olarak faaliyet 

sürdürülmesine yönelik İmar plan çalışmaları yapılmakta olup, plan çalışmalarının 
tamamlanmasını müteakip 4046 sayılı kanun kapsamında ihaleye çıkılması 
beklenmektedir. 

Gökçeada Uğurlu Limanı  
Mevcut durum itibarıyla limanla ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

tarafından özelleştirmeye yönelik bir çalışma söz konusu değildir. 
Çanakkale Kabatepe Limanı 
Mevcut durum itibarıyla limanla ilgili olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

tarafından özelleştirmeye yönelik bir çalışma söz konusu değildir. 
Sarayburnu Limanı 
İstanbul Limanına bağlı bir rıhtım olarak faaliyet gösteren Sarayburnu Rıhtımı, 

(İstanbul Limanının özelleştirilmesinden sonra) ÖİB tarafından onaylanan TDİ’nin 
yeni organizasyonunda Sarayburnu Liman Müdürlüğü olarak düzenlenmiş olup, TDİ 
yönetim kurulunun 22.01.2015 tarih ve 568 sayılı toplantısında alınan 6 no.lu kararla 
kabul edilmiştir. 

Sarayburnu Liman Müdürlüğü içerisinde Sarayburnu Limanı ve Kuruçeşme 
Rıhtım faaliyet göstermektedir. Kuruçeşme Rıhtımında şimdiye kadar deniz 
vasıtalarına sadece Liman Başkanlığından alınan ordino kapsamında barınma hizmeti 
verilmekte iken, işletme iznine yolcu indirme bindirme hizmeti de ilave edilmiştir.  

cb) İşletme Hakkının Devri Yoluyla Özelleştirilen ve Gelir Paylaşımı 
Uygulanan Limanlarda TDİ Payları İle İlgili Tespitler: 

1997 yılından bu yana çeşitli tarihlerde Kuruluşun mülkiyetinde bulunan 
limanlar işletme hakkının devri yöntemiyle özelleştirilmeye başlanmıştır. 
Özelleştirmeler sonucu, her liman için ayrı ayrı kurulan işletici şirketlere devredilen 
limanlardan bir kısmında gelir paylaşımı yöntemi uygulanmış, bir kısmında ise işletme 
hakkının devri maktu bedelle yapılmıştır.  

İşletme hakkı devri yoluyla özelleştirilen limanlarda ortaya çıkan sorunlar ve 
ihtilaflarla bu konuya ilişkin olarak yürütülen işlemlere önceki yıllara ait denetim 
raporlarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Gelir paylaşımı uygulanan limanlarda 
işletici şirketlerin TDİ payları ile yükümlülüklerini sözleşmelerde öngörüldüğü şekilde 
yerine getirmemeleri ve eksik hesaplama yapmaları nedeniyle önemli sorunlar ve 
hukuki ihtilaflar yaşanmıştır. Diğer yandan Giresun Limanında, Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırma nedeniyle TDİ’ye aktarılan 1,6 milyon 
TL’nin, Giresun Limanı’nda ortaya çıkan alan kaybı nedeniyle burada limancılık 
faaliyetine yönelik yeni yatırım için kullanılması ve ortaya çıkacak varlığın sözleşme 
sonunda TDİ’ye devredilmesi gerekirken bu yönde işlem yapılmamış; işletici şirketin 
talebi üzerine, söz konusu meblağın önce mahkeme tarafından zamanaşımı nedeniyle 
reddedilen eksik TDİ paylarının faiz hariç asıl borca (yaklaşık 288.850 Dolar) hak ediş 
aranmaksızın mahsup edilmesi, bakiye kamulaştırma bedelinden ise Giresun, Ordu ve 

 

 

Sinop limanları ile ilgili olarak TDİ’ye olan ve muaccel hale gelen borçlarla yine  hak 
ediş aranmaksızın mahsup edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bunun üzerine, gelir paylaşımı uygulanan limanlarda TDİ paylarının eksik 
hesaplanması ve Giresun Limanında kamulaştırılan arazi bedelinin işletici Şirketin 
borçları ile mahsup edilmesi konusunda Başbakanlık Teftiş kurulunca soruşturma 
konusu yapılmıştır.   

Başbakanlık Teftiş Kurulunca düzenlenen Soruşturma Raporunda kuruluşun 
zarara uğratıldığı yönünde tespitler yapılmıştır. Zararın tazmini ve görevlilerin idari ve 
cezai sorumlukları yönünden yapılacak işlemler Maliye Bakanlığı, ÖİB, TDİ ve 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın değerlendirme ve takdirine bırakılmış; söz 
konusu rapor ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. 

Bu arada, TDİ Yönetim Kurulu’nun 21.09.2012 tarih ve 498 sayılı toplantısında 
alınan 143 no.lu karar ile TDİ’ nin alacaklısı olduğu Çakıroğlu Giresun Liman 
İşletmeleri A.Ş. ‘nin kesinleşmiş borçlarının mahsubuna ilişkin işlemlerin incelenmesi 
için oluşturulan Komisyon tarafından inceleme ve araştırmalar yapılmıştır.  

Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. ile Kuruluş arasında yapılan mahsup 
işlemi Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca da incelenmiştir. Başbakanlık Makam Olurlarını 
havi 17.07.2013 tarih ve 61877266-020.02-039 sayılı rapor ve eki Başbakanlık 
Müfettişlerince tanzim olunan 15.03.2013 tarih ve 61877266-11/13-04 sayılı 
Soruşturma Raporu’ndan bir suret TDİ’ye  intikal ettirilmiştir. İlgili Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Raporu’nda söz konusu iş ve işlemlerde Kuruluş sorumlularının Türk Ceza 
Kanunu yönünden sorumluluklarının değerlendirilmesinin İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın takdirinde olduğu belirtilmiş ve Rapor aslının gereğinin takdir ve ifası 
için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 

TDİ Yönetim Kurulu’nun 08.11.2013 tarihindeki 533 sayılı toplantısında alınan 
242 No.lu kararında da; Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. ile Kuruluş arasında 
akdedilen 05.08.2010 tarihli Ek Protokolün iptali için dava açılmasına karar verilmiş 
olup, ilgili karar neticesinde İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin  2013/326 E. 
sayılı dosyasından dava açılmıştır . 

Söz konusu davada, davalılardan Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. vekili 
tarafından verilen 23.07.2014 tarihli dilekçe ile davanın taraflarınca kabul edildiği 
Mahkemeye bildirilmiştir. Yine 10.09.2014 tarihli celsede davalılar vekili tarafından 
üç davalı yönünden de davanın kabulüne karar verilmesinin talep edildiği beyan 
edilmiş ve 22.09.2014 tarihli celsede ise Mahkemece “Davacı ile davalılardan 
Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş. arasında diğer davalıları da etkileyecek 
şekilde akdedilen 05.08.2010 tarihli Ek Protokolün iptaline karar verilmiştir. İstanbul 
14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin (İstanbul Eski 19. Asliye Ticaret Mahkemesi) 
22.09.2014 tarih ve 2014/903 E.-2014/234 K. sayılı kararı, davalılardan Çakıroğlu 
Giresun Liman İşletmesi tarafından “Vekalet ücreti ve mahkeme masrafları yönünden” 
temyiz edilmiş olup; ilgili dava dosyası Yargıtay’dadır. 

Bu arada Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuna istinaden İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda 
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hazırlanan 16.02.2017 tarihli iddianamede, Giresun limanındaki kamulaştırma bedeli 
ile işletici şirket borçlarının mahsup edilmesi işleminde kamu zararına yol açıldığı 
tespitine yer verilerek Şirket eski genel müdürü hakkında İstanbul 58. Asliye Ceza 
Mahkemesinde dava açıldığı anlaşılmıştır.     

Bu arada, TDİ eski Başhukuk Müşaviri hakkında ve TDİ’yi temsilen işletici 
şirketlerde TDİ’yi temsil eden yönetim kurulu ve denetim kurulu üyesi hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.  

Davalı işletici şirketlerden olan eski ve yeni alacaklar ve açılan davalarla ilgili 
ayrıntılı bilgilere Raporun Bilanço bölümünde yer verilmiştir. 

cc) Özelleştirilen Limanlarda İşletici Şirketlerin Yönetim Kurullarına 
Yapılan Görevlendirmeler:  

Özelleştirilen limanlarla ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer konu, 
işletici şirketlerin yönetim kurularına TDİ’yi temsil etmek üzere yapılan 
görevlendirmelerdir.  

Özelleştirmesi tamamlanan limanlardan 12’si ile ilgili İşletme hakkı devir 
sözleşmelerinde, limanlardaki işletici şirketlerin en az beş kişiden oluşan yönetim 
kurullarına TDİ personelinden bir üye atanması öngörülmüştür. Bunlar; Antalya, 
Alanya, Dikili, Kuşadası, Çeşme, Marmaris, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Trabzon ve 
Hopa limanlarıdır. Ordu limanı bilahare Ordu Belediyesine devredildiğinden mevcut 
durum itibarıyla 11 limanda söz konusu uygulama sürmektedir. Yukarıda sayılanlar 
dışındaki diğer özelleştirilen limanlarda bu tür uygulamanın öngörülmediği 
belirlenmiştir. 

İşletici şirketlerin yönetim kurullarında görev alacaklara ilişkin olarak devir 
sözleşmelerinde yer alan ve ek sözleşme ile de herhangi değişiklik yapılmayan hüküm 
çerçevesinde, her bir limanın yönetim kurulunda bir TDİ personeli görevlendirilmiş ve 
bu uygulama yıllarca devam etmiştir. 

İşletme hakkı devri yöntemiyle özelleşen limanları yöneten şirketlerin Yönetim 
Kurullarında, mevcut İşletme Hakkı Devri Sözleşmeleri hükümleri gereği TDİ’den bir 
personel yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta iken, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı 01.09.2014 tarih 6034 sayılı yazı ile özelleştirilen limanların yönetim 
kurulu üyeliğine TDİ personelinden bir üyenin atanacağına ilişkin sınırlamayı 
kaldırmış ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bildirilen kişiler atanmaya 
başlanmıştır.  

TDİ yönetim kurulu tarafından alınan 09.09.2014 tarih ve 144 no.lu karar ile  
ÖİB’nin mezkur yazılarında belirtilen limanlar için atanması bildirilen kişilerin, 
yönetim kurulu üyesi sıfatıyla TDİ tüzel kişiliği temsilcisi olarak tescil ve ilanına karar 
verilmiştir. 

Söz konusu atama listeleri incelendiğinde, TDİ tüzel kişiliğinin temsilcisi 
olarak yönetim kurulu üyesi sıfatıyla atama yapılan 12 limanın hiç birinde TDİ 
personeli bulunmamaktadır. 12 limandan 8’ine ÖİB’den, 1’ine Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’ndan, 1’ine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden, 
2’sine de Maliye Bakanlığı danışmanlarından atama yapılmıştır.  
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Kanuna uygun olarak düzenlenmiş devir sözleşmeleri ile bunlara ek 
sözleşmelerde açık olarak “TDİ personelinin yönetim kurulu üyesi olarak atanacağı 
hüküm altına alınmasına” rağmen bu sözleşme maddesinin tek taraflı irade beyanı ile 
değiştirilmesinin muhtemel hukuki sorunlara yol açabileceği hususu gözden uzak 
tutulmamalıdır.  

Önceki yıl Sayıştay denetim raporlarında bu hususlara yer verilerek “Özelleşen 
limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan yönetim kurulu 
üyelerinin TDİ personelinden atanması hususu işletme hakkının devrini düzenleyen 
sözleşme hükümlerinde düzenlenmiş olmasına rağmen, bu sözleşme hükümlerine 
riayet edilmeyerek TDİ dışından atanan yönetim kurulu üyeliklerine, sözleşmelere 
uygun olarak TDİ personelinden yönetim kurulu üyesi atanması için Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, TDİ’yi temsilen özelleşen 
limanların yönetim kurullarında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin İştirak, Bağlı 
Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Özelleşen Gayrimenkuller Yönergesinde yer alan 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve TDİ tarafından mezkur yönerge hükümlerinin 
de titizlikle takibi” önerisinde bulunulmuştur. 

Bu öneriye Şirket tarafından verilen cevapta; “Konunun 14.09.2015 tarihli yazı 
ile ÖİB’ye iletildiği, ÖİB tarafından gönderilen 08.10.2015 tarihli yazıda, 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 17/B ve 4/h maddelerine atıfta 
bulunularak ‘…Özelleştirme kapsam ve programında bulunan TDİ’ye yönelik olarak 
İdaremiz tarafından het türlü idari, mali ve hukuki düzenleme yapılabileceği açıktır. 
Özelleşen limanların yönetim kurullarına yapılacak atamalarda TDİ personeli, 
idaremiz ve ya bu görevlere atanması uygun görülebilecek diğer kişilerin atanmasında 
yasal bir engel bulunmadığı düşünülmektedir.’ Şeklinde cevap verildiği” belirtilmiştir. 
Diğer yandan  “özelleşen limanların yönetim kurullarında görev yapan yönetim kurulu 
üyelerinin İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Özelleşen 
Gayrimenkuller Yönergesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve TDİ 
tarafından mezkur yönerge hükümlerinin de titizlikle takibinin” yapıldığı hususu da 
Şirket cevabında belirtilmiştir.  

Söz konusu madde hükümleri konuyla dolaylı ilgili bulunmaktadır. Buradaki 
konu, TDİ’nin mali, idari ve hukuki yapısıyla ilgili düzenlemeden ziyade, karşılıklı 
irade beyanına dayalı olarak kanuna uygun şekilde imzalanmış bir sözleşme hükmüne 
uyulmamasıdır. 

Diğer yandan, “TDİ İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve 
Özelleşen Gayrimenkuller Yönergesi” gereği TDİ’yi temsilen Özelleşen Limanların 
Yönetim Kurullarında görevlendirilen personelin, İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine 
göre yapılan limancılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılıp 
yapılmadığını kontrol ederek faaliyetler ile ilgili raporunu Genel Müdüre sunması ve 
bu raporun Genel Müdür havalesini müteakip TDİ Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 
Özelleşen Limanlar Takip İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.  Bu 
konuda aksamalar olduğu, Trabzon Limanı ile ilgili olarak 2014, 2015 ve 2016 yılı 
faaliyetlerine ilişkin herhangi bir raporun gelmediği belirlenmiştir.  
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Özelleşen limanlardaki işletici şirketlerle imzalanan işletme devir hakkı 
sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek üzere 
TDİ personelinden birer üyenin görevlendirilmesi hususu hüküm altına alınmış ve 
uygulama yıllarca bu şekilde sürdürülmüştür. Ancak sözleşmelerde her hangi bir 
değişiklik yapılmadan TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ dışından görevlendirmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Bu durum kanuna uygun şekilde karşılıklı irade beyanına 
dayalı olarak imzalanmış sözleşmelerin ilgili hükümlerine uygun düşmemekte olup 
çeşitli hukuki ihtilaflara da yol açabilme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, işletici 
şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsil etmek üzere yapılacak 
görevlendirmelerde devir sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmekte, ayrıca görevlendirilecek üyelerin limancılık ve denizcilik konularında 
uzmanlaşmış olması hususu üzerinde durulması da önem arz etmektedir. Bu itibarla 
söz konusu uygulamanın gözden geçirilerek sözleşmelere uygun şekilde yürütülmesi 
için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması; ayrıca 
özelleşen limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan yönetim 
kurulu üyelerinin “İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Özelleşen 
Gayrimenkuller Yönergesi” uyarınca limancılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar 
çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek faaliyetlerle ilgili raporunu TDİ’ye 
sunması gerektiğinden, bu konudaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinin 
sağlanması, Trabzon Limanı ile ilgili olarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait raporların 
TDİ’ye intikal ettirilmediği dikkate alınarak, mezkur yönerge hükümlerine uyulması 
konusunda gereğinin yapılması önerilir. 

d) Emlak Dairesi Başkanlığı: 
Şirketin emlak işleri ve kiralama işlemleri TDİ Kiralama İşleri Yönetmeliğine 

göre Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
TDİ mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa 

Mahallesindeki Eski Kalamış İskelesi ve sahasında bulunan 94 pafta, 274 ada, 1 
parseldeki 1.135 m² yüzölçümlü taşınmaz Kalamış Marina kullanım alanında kalmakta 
olup, yapılan tespitlerde;  büyük bölümü Marina işleticisi Tek-Art Kalamış ve 
Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Setur Marina) tarafından kullanılan 
alanda kalmaktadır. Bu alanla ilgili olarak TDİ’ ye herhangi bir ödeme yapılmamakta 
olup, Marina İşleticisi şirketten 07.08.2015 tarihinde alınan bilgilere ve temin edilen 
belgelere göre bu alanla ilgili olarak Kadıköy Belediyesi tarafından Ecrimisil 
ihbarnamesi tahakkuk ettirilerek Marina İşleticisi şirkete gönderildiği tespit edilmiştir. 

Bir önceki yıl denetim raporunda, TDİ mülkiyetinde bulunan 1.135 m² 
yüzölçümlü taşınmazla ilgili TDİ’ye ödenmesi gereken meblağın tahsili için gerekli 
girişimlerde bulunulması önerilmiştir.  

Denetim yılı içerisinde yapılan incelemeler neticesinde, Kuruluş tarafından 
13.08.2015 tarih ve 3608 sayılı yazı ile Kadıköy Belediye Başkanlığı’na işletici 
Şirketten alınan ecrimisil bedellerinin Kuruluş hesabına yatırılmasının bildirildiği; 
Kadıköy Belediyesi Başkanlığı tarafından gönderilen 21.08.2015 tarih ve 25571 sayılı 
cevap yazısında ise Belediye tarafından Şirkete gönderilen ecrimisil ihbarnamesinde 
94 Pafta, 274 Ada, 1 Parselin sehven yazılmış olduğu, belediye tarafından alınan 

18 Sayıştay   



 

 

Özelleşen limanlardaki işletici şirketlerle imzalanan işletme devir hakkı 
sözleşmelerinde, işletici şirketlerin yönetim kurullarında TDİ’yi temsil etmek üzere 
TDİ personelinden birer üyenin görevlendirilmesi hususu hüküm altına alınmış ve 
uygulama yıllarca bu şekilde sürdürülmüştür. Ancak sözleşmelerde her hangi bir 
değişiklik yapılmadan TDİ’yi temsil etmek üzere TDİ dışından görevlendirmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Bu durum kanuna uygun şekilde karşılıklı irade beyanına 
dayalı olarak imzalanmış sözleşmelerin ilgili hükümlerine uygun düşmemekte olup 
çeşitli hukuki ihtilaflara da yol açabilme niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla, işletici 
şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsil etmek üzere yapılacak 
görevlendirmelerde devir sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmekte, ayrıca görevlendirilecek üyelerin limancılık ve denizcilik konularında 
uzmanlaşmış olması hususu üzerinde durulması da önem arz etmektedir. Bu itibarla 
söz konusu uygulamanın gözden geçirilerek sözleşmelere uygun şekilde yürütülmesi 
için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması; ayrıca 
özelleşen limanların yönetim kurullarında TDİ’yi temsilen görev yapan yönetim 
kurulu üyelerinin “İştirak, Bağlı Ortaklık, Bağlı Menkul Kıymetler ve Özelleşen 
Gayrimenkuller Yönergesi” uyarınca limancılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar 
çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek faaliyetlerle ilgili raporunu TDİ’ye 
sunması gerektiğinden, bu konudaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinin 
sağlanması, Trabzon Limanı ile ilgili olarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait raporların 
TDİ’ye intikal ettirilmediği dikkate alınarak, mezkur yönerge hükümlerine uyulması 
konusunda gereğinin yapılması önerilir. 

d) Emlak Dairesi Başkanlığı: 
Şirketin emlak işleri ve kiralama işlemleri TDİ Kiralama İşleri Yönetmeliğine 

göre Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 
TDİ mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa 

Mahallesindeki Eski Kalamış İskelesi ve sahasında bulunan 94 pafta, 274 ada, 1 
parseldeki 1.135 m² yüzölçümlü taşınmaz Kalamış Marina kullanım alanında kalmakta 
olup, yapılan tespitlerde;  büyük bölümü Marina işleticisi Tek-Art Kalamış ve 
Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Setur Marina) tarafından kullanılan 
alanda kalmaktadır. Bu alanla ilgili olarak TDİ’ ye herhangi bir ödeme yapılmamakta 
olup, Marina İşleticisi şirketten 07.08.2015 tarihinde alınan bilgilere ve temin edilen 
belgelere göre bu alanla ilgili olarak Kadıköy Belediyesi tarafından Ecrimisil 
ihbarnamesi tahakkuk ettirilerek Marina İşleticisi şirkete gönderildiği tespit edilmiştir. 

Bir önceki yıl denetim raporunda, TDİ mülkiyetinde bulunan 1.135 m² 
yüzölçümlü taşınmazla ilgili TDİ’ye ödenmesi gereken meblağın tahsili için gerekli 
girişimlerde bulunulması önerilmiştir.  

Denetim yılı içerisinde yapılan incelemeler neticesinde, Kuruluş tarafından 
13.08.2015 tarih ve 3608 sayılı yazı ile Kadıköy Belediye Başkanlığı’na işletici 
Şirketten alınan ecrimisil bedellerinin Kuruluş hesabına yatırılmasının bildirildiği; 
Kadıköy Belediyesi Başkanlığı tarafından gönderilen 21.08.2015 tarih ve 25571 sayılı 
cevap yazısında ise Belediye tarafından Şirkete gönderilen ecrimisil ihbarnamesinde 
94 Pafta, 274 Ada, 1 Parselin sehven yazılmış olduğu, belediye tarafından alınan 

 

 

ecrimisil bedelinin  denizden doldurularak belediye tarafından imalatı yapılan 983 m2 
dolgu alanını kapsadığının bildirildiği tespit edilmiştir. 

Belediyeden Kuruluşa gelen yazı ve ekleri kapsamında Kuruluş mülkiyetindeki 
1.135 m2’lik alana isabet eden ecrimisile ilişkin İşletici şirket ile yapılan görüşmeler 
neticesinde,  İşletici şirket; ilgili Belediye ve İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu 
Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığına bu güne kadar ödemiş oldukları ecrimisillerin 
hangi alanlar için ödediğine yönelik ada, pafta, parsel numarası ve metrekarelerinin 
belirtilmesi ile bu alanları gösteren bir vaziyet planlarının da gönderilmesi kapsamında 
06.10.2015 tarihli yazı ile bildirmiş ve ecrimisil konusunda yasal işlem yapılmak üzere 
konu 16.02.2016 tarihinde Hukuk Baş Müşavirliği’ne gönderilmiştir. Hukuk Baş 
Müşavirliğince İstanbul Anadolu 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2016/101 Esas Nolu 
dosyası ile 09.03.2016 tarihinde dava açılmış olup halen dava devam etmektedir. 

Önceki yıllara ait denetim raporlarında geniş olarak yer verildiği üzere özetle; 
İzmir Konak İskelesinin üst katında bulunan TDİ’ye ait mahallerin kiralama işleri ile 
ilgili olarak; 

- 1994 yılından itibaren başlayan ve o dönemdeki unvanı TDİ Yüzme İhtisas 
Spor Kulübü olan ve 2010 yılında İzmir Kent Spor Kulübü unvanını alan Derneğe, 
özellikle 2003 yılından itibaren yapılan kiralamalarda TDİ menfaatlerinin 
gözetilmediği, 

-Kurum gayrimenkullerinin ve kiralama faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde takip 
edilmediği, TDİ Teftiş Kurulu tarafından önceki dönemlerde yürütülen teftişlerde bu 
husus üzerinde gerektiği şekilde durulmadığı,  

-Spor kulübüne rayiç bedelin altında kiraya verilen yerlerin, kulüp tarafından 
yüksek bedellerle alt kiracılara kiralandığı; kiralama işlerinin 2010 yılı öncesinde 
tamamen İzmir İşletme Müdürlüğünün inisiyatifine bırakıldığı, merkezden gerekli 
takip ve kontrolün yapılmadığı, 

-Zamanında kira tespit davalarının açılmadığı, uzun yıllar devam eden 
sözleşmelerde belirlenmiş kira bedellerinin zaman içinde hak ve nefaset kurallarına 
uygun şekilde güncellenmediği,  

-Bu konuda esas itibarıyla 2010 yılından itibaren TDİ lehine bir düzeltme 
yapılmaya çalışıldığı, kira bedellerinin rayiç değerlere yükseltilmesi konusu üzerinde 
durulduğu; yine bu aşamada Kent Spor Kulübü ile yapılmış olan mevut sözleşmenin 
feshi konusunun gündeme geldiği, Hukuk Baş Müşavirliğinin bu konudaki “tahliye 
sebeplerinden biri ve delilleri yoksa tahliye davası açılamayacağı, kira bedelinin düşük 
olduğu gerekçesiyle ise ancak kira artışı için kira tespit davası açılabileceği” 
şeklindeki görüşü yerine sözleşmenin tek taraflı ihtarname ile feshi yoluna gidildiği, 

-Sözleşmenin feshi ve alt kiracılarla doğrudan sözleşme yapılması işleminin 
mahkeme kararıyla iptal edildiği, kira tespit ve alacak davasının TDİ tarafından 
iptalden sonra açıldığı, bu davanın henüz sonuçlanmadığı, 

-Halen İzmir Kent Spor Kulübü ile yapılmış sözleşmenin geçerli olduğu, kira 
bedelinin düşük seviyede kaldığı,   
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-Söz konusu kiralama iş ve işlemleri ile ilgili olarak geçmiş yıllardan bu yana 
mevzuata ve TDİ menfaatlerine aykırı işlemler yürüttükleri yönünde inceleme heyeti 
tarafından tespiti yapılan sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulduğu, 

-Bir kurum personeli tarafından da, İzmir Kent Spor Kulübü ile yapılmış olan 
sözleşmenin hukuka aykırı şekilde tek taraflı feshedilmesi suretiyle Kurumun zarara 
uğratıldığı iddiasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, 

ilgili dosyanın tetkikinden tespit edilmiştir. 
Bu konudaki tespit ve önerilere TDİ A.Ş. tarafından “2014 yılı içerisinde TDİ 

taşınmazlarının rayiç kira bedelleri SPK onaylı değerleme firmasına tespit ettirilmiş 
olup, Kira bedellerinin bu seviyelere yükseltilmesi için gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. Rayiç Kira bedeli ödemeye yanaşmayan kiracılar hakkında hukuki 
yollardan tahliye yollarına gidilerek bu taşınmazların rayiç değerlerden yeniden ihale 
suretiyle kiralanması, tahliye süreleri henüz gelmemiş kiracıların kira bedellerinin de 
tespit edilen rayiç değerlere yükseltilmesi için hukuki girişimlere başlanmıştır. Yine 
gerek savcılık müracaatları ile ilgili yapılması gereken işlemler ve gerekse kira 
bedellerinin tespiti için açılan davalar titizlikle takip edilmektedir.” şeklinde cevap 
verilmiştir. 

Yapılan incelemelerde;  
-Mülkiyeti TDİ’ye ait İzmir’deki Kent Spor Kulübüne kiralanmış olan mahaller 

ilgili olarak açılmış olan 23.02.2013- 23.02.2014, 23.02.2014-23.02.2015 ve 
23.02.2015-23.02.2016 dönemlerine ait kira tespit davaları ile, tahliye, akde aykırılık 
sebeiyle tahliye ve kira sözleşmesinin iptali davalarının devam ettiği, 

-İzmir İşletmesi eski müdürü ve İzmir Kent Spor Kulübü başkanı hakkında 
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/12088 soruşturma no.lu dosyası ile 
soruşturmanın devam ettiği, 

-Kuruluş zararının doğup doğmayacağı hususunun adli süreçler sonucunda 
açıklık kazanacağı, 

Belirlenmiştir. 
Şirketin mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili olarak kira rayiç bedellerinin SPK 

onaylı değerleme firmasına tespit ettirilmesi olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar Şirketin kira gelirlerini olumlu yönde 
etkilemiştir. 

Diğer yandan, yine ihtilaflı durumda olan Kuruçeşme’deki mevcut alana ek 
kiralık alanla ilgili olarak da yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.  

Söz konusu alan, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yazılı 
onayı çerçevesinde Kuruluş Kiralama İşlemleri Yönetmeliğine istinaden 5 yıl süreli 
kiralama ihalesi yapılmıştır. Söz konusu 2.431 m² alan 09.01.2012 tarihinden itibaren 
Huqqa Gıda İşletmeleri San. ve Tic. Aş. (Renovest Gayrimenkul Geliştirme 
Restorasyon San. Tic. A.Ş.)’ye kiralanmış, bu alanda Cafe-Restoran  yapımına ilişkin 
projeye ruhsat onayı verilmiş inşaat tamamlanarak iskan izni alınmış ve 2013 yılı 
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-Söz konusu kiralama iş ve işlemleri ile ilgili olarak geçmiş yıllardan bu yana 
mevzuata ve TDİ menfaatlerine aykırı işlemler yürüttükleri yönünde inceleme heyeti 
tarafından tespiti yapılan sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulduğu, 

-Bir kurum personeli tarafından da, İzmir Kent Spor Kulübü ile yapılmış olan 
sözleşmenin hukuka aykırı şekilde tek taraflı feshedilmesi suretiyle Kurumun zarara 
uğratıldığı iddiasıyla yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, 

ilgili dosyanın tetkikinden tespit edilmiştir. 
Bu konudaki tespit ve önerilere TDİ A.Ş. tarafından “2014 yılı içerisinde TDİ 

taşınmazlarının rayiç kira bedelleri SPK onaylı değerleme firmasına tespit ettirilmiş 
olup, Kira bedellerinin bu seviyelere yükseltilmesi için gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. Rayiç Kira bedeli ödemeye yanaşmayan kiracılar hakkında hukuki 
yollardan tahliye yollarına gidilerek bu taşınmazların rayiç değerlerden yeniden ihale 
suretiyle kiralanması, tahliye süreleri henüz gelmemiş kiracıların kira bedellerinin de 
tespit edilen rayiç değerlere yükseltilmesi için hukuki girişimlere başlanmıştır. Yine 
gerek savcılık müracaatları ile ilgili yapılması gereken işlemler ve gerekse kira 
bedellerinin tespiti için açılan davalar titizlikle takip edilmektedir.” şeklinde cevap 
verilmiştir. 

Yapılan incelemelerde;  
-Mülkiyeti TDİ’ye ait İzmir’deki Kent Spor Kulübüne kiralanmış olan mahaller 

ilgili olarak açılmış olan 23.02.2013- 23.02.2014, 23.02.2014-23.02.2015 ve 
23.02.2015-23.02.2016 dönemlerine ait kira tespit davaları ile, tahliye, akde aykırılık 
sebeiyle tahliye ve kira sözleşmesinin iptali davalarının devam ettiği, 

-İzmir İşletmesi eski müdürü ve İzmir Kent Spor Kulübü başkanı hakkında 
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/12088 soruşturma no.lu dosyası ile 
soruşturmanın devam ettiği, 

-Kuruluş zararının doğup doğmayacağı hususunun adli süreçler sonucunda 
açıklık kazanacağı, 

Belirlenmiştir. 
Şirketin mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili olarak kira rayiç bedellerinin SPK 

onaylı değerleme firmasına tespit ettirilmesi olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar Şirketin kira gelirlerini olumlu yönde 
etkilemiştir. 

Diğer yandan, yine ihtilaflı durumda olan Kuruçeşme’deki mevcut alana ek 
kiralık alanla ilgili olarak da yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır.  

Söz konusu alan, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yazılı 
onayı çerçevesinde Kuruluş Kiralama İşlemleri Yönetmeliğine istinaden 5 yıl süreli 
kiralama ihalesi yapılmıştır. Söz konusu 2.431 m² alan 09.01.2012 tarihinden itibaren 
Huqqa Gıda İşletmeleri San. ve Tic. Aş. (Renovest Gayrimenkul Geliştirme 
Restorasyon San. Tic. A.Ş.)’ye kiralanmış, bu alanda Cafe-Restoran  yapımına ilişkin 
projeye ruhsat onayı verilmiş inşaat tamamlanarak iskan izni alınmış ve 2013 yılı 

 

 

Mayıs ayında faaliyete geçilmiştir. Ayrıca kiracının talebi ile 700 m2’lik alan Yönetim 
Kurulu kararı doğrultusunda ek kira sözleşmesi yapılarak kiralanmıştır. 2016-2017 
dönemi kira bedeli olarak aylık 193.763,79 TL üzerinden yıllık 2.325.165,48 TL 
alınmaktadır  

Şirketin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve bu taşınmazlara ilişkin kiralama 
işlerinde geçmiş yıllardan bu yana devam eden aksaklıklar ve hukuki ihtilafların 
giderilmesi konusundaki çabalar sürdürülmeli; devam eden kira tespit, tahliye ve fesih 
davaları ile suç duyuruları üzerine ortaya çıkan hukuki süreç yakından takip edilerek 
gerekli işlemler yürütülmelidir.   

C-Personel durumu: 
Şirkette kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere iki grup personel istihdam 

edilmektedir.  
Kapsam içi personel, 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak karada çalışan işçiler 

ile 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi gemi adamlarından oluşan ve toplu iş 
sözleşmeleri kapsamına giren personeli ifade etmektedir. Kapsam dışı personel ise 
toplu iş sözleşmelerinin dışında kalan ve yönetim kademelerinde yer alan personeldir. 

1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Şirket’in 2016 yılı personel kadro sayıları ile aynı döneme ilişkin ortalama ve 

yılsonu personel mevcutları, program ve geçen yıl verileri ile birlikte aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo :   2 - Personel durumu 
  2015 2016 

Personel Çalışan Personel Norm 
Kadro 

Program 
Kadro Çalışan Personel 

  Ortalama 
Kişi 

Yıl Sonu 
Kişi Sayı Sayı Ortalama 

Kişi 
Yıl Sonu 

Kişi 
Kapsam dışı personel:            
1-5510 sayılı Sos.Sig. ve Gen. 
Sağ.Sig.Kanunu’nun 
 4/c maddesine tabi olanlar(Emekli 
Sandığı statüsü) 

20 16 20 20 20 15 

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

29 35 32 32 30 34 

Toplam (a) 49 51 52 52 50 49 
b) Kapsam içi personel       1-Sürekli İşçiler  (5510 sayılı 
Kanun 4/c) 170 153 247 138 141 133 
 2-Geçici işçiler - -     Toplam (b) 170 153 247 138 141 133 

Genel Toplam 219 204 299 190 191 182 
Yüklenici İşçiler 38 38   38 38 
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2016 yılına ilişkin olarak Şirketin norm kadro sayısı 299 olarak belirlenmiş, 
2016 yılı programıyla ise çalıştırılacak personel sayısı 190 olarak öngörülmüştür. Buna 
karşılık fiili çalışan sayısı ortalama 191, yılsonu itibarıyla de 182 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Yılsonu personel mevcudunun 49’u kapsam dışı, 133’ü kapsam içi statüde 
bulunmaktadır. 

Önceki döneme göre kapsam içi personel sayısında 20 kişilik, kapsam dışı 
personel sayısında 2 kişilik azalma olmuştur. 

Personelin teşkilat içindeki dağılımını gösteren tabloya ekler arasında (Ek: 2) 
yer verilmiştir.  

Şirketin 1994 yılında özelleştirme kapsamına alınmasından itibaren başlayan 
süreç içerisinde faaliyet ve görev alanı giderek daralmış, bu paralelde personel 
sayısında da önemli azalmalar meydana gelmiştir. 

a)Kapsam dışı (yönetici) personelle ilgili işlemler: 
4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre çalışan, ancak işçi 

statüsünde olmakla birlikte kanunen ve akden toplu iş sözleşmeleri kapsamı dışında 
bulunan personel kapsam dışı personel olarak adlandırılmaktadır. 

Başbakanlık Makamının 10.06.2016 tarih ve 71 sayılı Yetki Devri Oluru ile; 
Özelleştirme programındaki kuruluşlarda Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, 
Teftiş Kurulu Başkanlıklarına yapılacak atama ve bu görevlerden alma işlemlerinin 
Maliye Bakanının izniyle yapılmasına, bunların dışında kalan her türlü personel alımı 
ile hareketlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir.  

Kapsam dışı personelin ücretlerinin belirlenmesinde YPK kararları esas 
alınmaktadır.  

Ayrıca, TDİ Ana Sözleşmesinin Organizasyon El Kitabı, Ana Sözleşmenin 
“Organizasyon Yapısı” başlıklı 21. maddesinde aynen; “Şirketin organizasyon yapısı, 
personelin istihdam şartları, ücret, maaş ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin usul 
ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.” denilmektedir. 

Yukarıda yer alan mevzuat kapsamında  Organizasyon El Kitaplarında kapsam 
dışı personel atanmasında aranacak hizmet süresi ve eğitim durumunu 
düzenlemektedir.  

Organizasyon el kitabı ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un açık hükümlerine göre müdür ve daire başkanlığı görevlerine atanacak 
personelin en az dört yıllık fakülte mezunu olması gerekmektedir.  

Ancak kapsam dışı personelin atamalarının incelenmesinde; daire başkanı ve 
müdür atamalarında, bu görevlere atanan  kişilerin  dört yıllık fakülte mezunu 
olmadığı halde bu kadrolara TDİ Yönetim Kurulu Kararı ile atandığı görülmüştür. 

Daire başkanı ve müdür atamalarında, bu görevlere atanan kişilerin dört yıllık 
fakülte mezunu olmadığı halde, bu kadrolara yapılan atamaların TDİ’nin % 100 
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2016 yılına ilişkin olarak Şirketin norm kadro sayısı 299 olarak belirlenmiş, 
2016 yılı programıyla ise çalıştırılacak personel sayısı 190 olarak öngörülmüştür. Buna 
karşılık fiili çalışan sayısı ortalama 191, yılsonu itibarıyla de 182 olarak 
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süreç içerisinde faaliyet ve görev alanı giderek daralmış, bu paralelde personel 
sayısında da önemli azalmalar meydana gelmiştir. 

a)Kapsam dışı (yönetici) personelle ilgili işlemler: 
4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre çalışan, ancak işçi 

statüsünde olmakla birlikte kanunen ve akden toplu iş sözleşmeleri kapsamı dışında 
bulunan personel kapsam dışı personel olarak adlandırılmaktadır. 

Başbakanlık Makamının 10.06.2016 tarih ve 71 sayılı Yetki Devri Oluru ile; 
Özelleştirme programındaki kuruluşlarda Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, 
Teftiş Kurulu Başkanlıklarına yapılacak atama ve bu görevlerden alma işlemlerinin 
Maliye Bakanının izniyle yapılmasına, bunların dışında kalan her türlü personel alımı 
ile hareketlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir.  

Kapsam dışı personelin ücretlerinin belirlenmesinde YPK kararları esas 
alınmaktadır.  

Ayrıca, TDİ Ana Sözleşmesinin Organizasyon El Kitabı, Ana Sözleşmenin 
“Organizasyon Yapısı” başlıklı 21. maddesinde aynen; “Şirketin organizasyon yapısı, 
personelin istihdam şartları, ücret, maaş ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin usul 
ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.” denilmektedir. 

Yukarıda yer alan mevzuat kapsamında  Organizasyon El Kitaplarında kapsam 
dışı personel atanmasında aranacak hizmet süresi ve eğitim durumunu 
düzenlemektedir.  

Organizasyon el kitabı ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun’un açık hükümlerine göre müdür ve daire başkanlığı görevlerine atanacak 
personelin en az dört yıllık fakülte mezunu olması gerekmektedir.  

Ancak kapsam dışı personelin atamalarının incelenmesinde; daire başkanı ve 
müdür atamalarında, bu görevlere atanan  kişilerin  dört yıllık fakülte mezunu 
olmadığı halde bu kadrolara TDİ Yönetim Kurulu Kararı ile atandığı görülmüştür. 

Daire başkanı ve müdür atamalarında, bu görevlere atanan kişilerin dört yıllık 
fakülte mezunu olmadığı halde, bu kadrolara yapılan atamaların TDİ’nin % 100 

 

 

hissesine sahip olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından incelenmesi 
gerekmektedir. 

Bir önceki denetim raporunda konuya ilişkin olarak mezuniyet durumu olarak 
istenen şartları taşımayan personelin ilgili kadrolara atanmasının Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca incelenmesi önerilmiştir. 

Kurum tarafından gelen cevap yazısında; “mevcut personel içerisinde uygun 
tahsil seviyesine sahip olmayan, ancak konusunda başarılı, yetişmiş ve iş tecrübesine 
haiz uzmanlaşmış personel arasından Şirket menfaatleri gözetilerek anılan görevlere 
Yönetim Kurulu Kararı ile atamalar yapılmakta olup, bilahare, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının onayını müteakip işlerlik kazanmaktadır” denilmiştir.  

2016 yılında kapsam dışı personel kadrolarına yeniden tayin yoluyla 6 ve 
kapsam içinden geçiş suretiyle 1 olmak üzere 7 kişilik giriş olurken; 5’i emeklilik, 4’ü 
işten çıkarma olmak üzere 9 kişilik çıkış meydana gelmiş, böylece kapsam dışı 
personel sayısı geçen yıla göre 2 kişi azalmıştır. 

Yıl sonu itibarıyla mevcut kapsam dışı personelin 15’i 5510 sayılı Sosyal 
sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/c maddesine (Emekli Sandığına), 
34’ü de aynı Kanunun 4/a maddesine (SSK’ya) tabidir. 

b)Kapsam içi (işçiler) personelle ilgili işlemler:    
Kapsam içi personel toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçi personel olup yıl 

sonu mevcudu 133’tür. 
Özelleştirme kapsamına alınmış kamu kuruluşlarındaki açıktan atama işlemleri  

Devlet Personel Başkanlığının izniyle gerçekleştirilmekte ve açıktan atama onayları 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılmakta iken; T.C. Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı tarafından TDİ A.Ş.’ye intikal ettirilen 23.08.2016 tarih ve 5876 
sayılı yazıda; 

Başbakanlık Makamının 10.06.2016 tarih ve 71 sayılı Yetki Devri Oluru ile; 
“Özelleştirme programındaki kuruluşlarda Genel Müdür Yardımcısı, Daire 

Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanlıklarına yapılacak atama ve bu görevlerden alma 
işlemlerinin Maliye Bakanının izniyle yapılması; bunların dışında kalan her türlü 
personel alımı ile hareketlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının izniyle 
gerçekleştirilmesi, ancak özelleştirme programındaki kuruluşların kurum içi personel 
hareketlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığının belirleyeceği yetki çerçevesinde 
ilgili kuruluşların yetkili organlarınca yerine getirilebilmesi” kararlaştırılmıştır.  

Kapsam içi personelin ücretleri toplu iş sözleşmesine göre tespit edilmektedir.  
2016 yılında kapsam içi personel kadrolarından 18’i emeklilik, 1’i ölüm ve biri 

de kapsam dışına geçiş olmak üzere 20 kişilik çıkış olmuştur. 
2-Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında personele yapılan harcamalar geçen yıl değerleriyle birlikte 

aşağıda gösterilmiştir. 
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Şirket personeli için 2016 yılında 21,9 milyon TL tutarında harcama yapılmış 
olup bunun 19,5 milyon TL’si cari yıla, 2,4 milyon TL’si geçmiş yıla ilişkindir. 

Geçen yıla göre toplam harcama tutarında %13,4 ve cari yıl harcama tutarında 
ise %4,5 oranında azalma meydana gelmiştir. Harcamalardaki azalma, kapsam içi 
personel sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır. 

 3-Sosyal konular ve giderleri: 
Şirket personeli için 2016 yılında yapılan sosyal nitelikteki harcamalar geçen 

yılla karşılaştırılmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo :   4 - Sosyal giderler 
  Kapsam Dışı Personel Kapsam İçi Personel Toplam   

Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Fark 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Cari yılla ilgili :               
1.Aile,çocuk yardımı        
2.Evlenme, doğum ve yard. 1  

 
1 2 2 2 - 

3.Sosyal yardım zammı   
 

442 398 442 398 (44) 
4.Barındırma giderleri   

      5.Yedirme yardımı 80 117 354 350 434 467 33 
6.Giydirme yardımı   25 23 25 23 (2) 
7.Taşıma giderleri   457 430 457 430 (27) 
8.Sosyal Güv. Ve GSS primi 
işveren payı ve ek karşılığı 730 751 2.208 2.047 2.938 2.798 (140) 
9.Emekli ikr. İşten Ay.taz. 125  1.432 146 1.557 146 (1.411) 
10.İşsizlik sigortası pirimi 

    
   

işveren payı 55 61 203 188 258 249 (9) 
11.Sağlık giderleri 69 78 66 52 135 130 (5) 
12.Eğitim giderleri 

  
28 27 28 27 (1) 

Toplam (A) 1.060 1.007 5.216 3.663 6.276 4.670 (1.606) 
B-Geçmiş yıllarla ilgili : 

       1.Emekliler için ödenen 
       sosyal yardım zammı 
       2.Emekli ikramiyesi, işten 
       ayrılma tazminatı 1.171 469 3.748 1.983 4.919 2.452 (2.467) 

3.Diğer ödemeler 
       Toplam (B) 1.171 469 3.748 1.983 4.919 2.452 (2.467) 

Genel Toplam (A+B) 2.231 1.476 8.964 5.646 11.195 7.122 (4.073) 

2016 yılında yapılan sosyal giderler toplamı geçen yıla göre %36,4 oranında 
azalarak 7,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 4,7 milyon TL’si cari yıla, 
2,5 milyon TL’si geçmiş yıla ilişkindir.  

Sosyal giderlerin ağırlıklı kalemini 2,8 milyon TL ile sosyal güvenlik ve genel 
sağlık sigortası primleri işveren payı oluşturmaktadır. Diğer yandan emekli ikramiyesi 
ve kıdem tazminatı tutarı da toplamda 2,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
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 III. MALİ BÜNYE 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin 2016 yılı bilançosuna ilişkin varlık ve 

kaynakların ayrıntısına rapor ekleri arasında (Ek:4-5) yer verilmiş ve mali bünye 
incelemesine esas olmak üzere aşağıdaki tablo düzenlenmiştir.  

Tablo :   5 - Mali durum 

Mali durum 
2015 2016 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
Varlıklar ( Aktif ):         
1-Dönen varlıklar         
a)Hazır değerler 25.416 25,9    46.765 40,8 21.349 
b)Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 14.590 14,9    12.135 10,6 (2.455) 

Toplam (1) 40.006 40,8    58.900 51,4 18.894 
2-Duran varlıklar        
a)Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 125 0,1    181 0,1 56 
b)Bağlı değerler 57.999 59,1    55.631 48,5 (2.368) 

Toplam (2) 58.124 59,2    55.812 49,6 (2.312) 
                        Varlıklar toplamı 98.130 100 114.712 100 16.582 
 Kaynaklar ( Pasif ) :       
1-Yabancı kaynaklar       
a)Kısa süreli 8.121 8,3    7.419 6,5 (702) 
b)Uzun süreli 27.062 27,6    27.641 24,1 579 

Toplam (1) 35.183 35,9    35.060 30,6 (123) 
2-Öz kaynaklar 62.947 64,1    79.652 69,4 16.705 

Kaynaklar toplamı 98.130 100 114.712 100 16.582 

A-Mali durum: 
2016 yılında Şirketin varlıklar/kaynaklar toplamı önceki döneme göre %16,9 

oranında artarak 114,7 milyon TL’ye ulaşmıştır.  
Toplam varlıkların %51,4’ünü dönen varlıklar, %49,6’sını duran varlıklar 

oluşturmuş; duran varlık-dönen varlık bileşimi dönen varlıklar lehine nispi değişim 
göstermiştir.  

Varlıklara bağlanan kaynakların %30,6’sını yabancı kaynaklar, %69,4’ünü öz 
kaynaklar teşkil etmiştir. Bu dönem yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki 
payı geçen yıla göre 5,3 puan azalırken, öz kaynakların payı aynı düzeyde artış 
göstermiştir. Öz kaynak artışında dönem kârı artışının önemli etkisi olmuştur. 
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1-Mali yapı oranları: 
a)Mali kaldıraç:  

    
2016 

% 
 

2015 
% 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

35.060 x 100 
=  30,6 

 
35,9 

Varlıklar toplamı           114.712  

2016 yılı sonu itibarıyla Şirketin yabancı kaynakları toplam varlıkların %30,6 
oranına tekabül etmektedir. Bunun bir diğer anlamı varlıkların söz konusu oran kadar  
yabancı kaynaklarla finanse edildiğidir. Ancak yabancı kaynakların %77,2 oranında 
27,1 milyon TL’sinin iç sigorta fonu gibi Şirket bünyesinde oluşturulan ve riski 
yüksek olmayan kıymetler için ayrılan bir karşılık olduğu dikkate alındığında, mali 
kaldıraç oranının %7 gibi çok daha düşük seviyelerde oluştuğu görülmektedir. 
Göstergenin geçen yıla göre 5,3 puan gerilemesi de ayrıca olumlu gelişme olarak 
görülebilir. Ancak, uzun zamandır özelleştirme programında bulunan Şirketin, 
faaliyetlerine ilişkin büyük ölçekli karar alma ve uygulama yetkisinin Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nda olması nedeniyle Şirket Yönetiminin bir işletme politikası 
belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu durum ise “Mali Bünye ” analizlerinin sınırlı 
kalmasına neden olmaktadır. 

b)Mali yeterlilik (finansman) : 

      
2016 

% 
 

2015 
% 

Öz kaynaklar x 100 
= 

79.652 x 100 
=  227,2 

 
178,9 

Yabancı kaynaklar 35.060  

2016 yılında öz kaynak- yabancı kaynak dengesi öz kaynaklar yönünde değişim 
göstermiştir. Özellikle dönem kârında sağlanan artışın etkisiyle öz kaynaklar geçen 
yıla göre %26,5 oranında artmış, yabancı kaynaklar ise yaklaşık geçen yıl düzeyinde 
kalmıştır. Bu da göstergenin önemli ölçüde yükselerek %227,2 düzeyinde 
gerçekleşmesine neden olmuştur. 

 Esasen Şirketin asli faaliyetleri genel olarak zararla sonuçlanmaktadır. Nitekim 
bu yıl da işletme faaliyetlerinden 9 milyon TL zarar edilmiştir. Ancak özellikle faiz 
gelirleri ve taşınmaz kira gelirlerinin olumlu etkisiyle yıl sonunda 16,7 milyon TL 
dönem kârı sağlanmıştır. Halen birikmiş geçmiş yıl zararları önemli boyutlarda 
bulunmaktadır. 

Mevcut durum itibarıyla, işletme faaliyetleri kârlı olan Tekirdağ Limanının 
özelleştirilmesi durumunda faaliyet zararının daha da artması muhtemeldir. Bu da 
Şirketin finansmanını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Finansman yapısını önemli 
ölçüde etkilemesi muhtemel bir diğer konu da Tekirdağ Limanı eski işleticisi Akport 
Firmasının TDİ aleyhine açtığı sebepsiz zenginleşme davası ile devir sonrası liman 
hizmetleri karşılığı talep ettiği alacaklara ilişkin davadır. Hakem heyeti kararları ile 
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davalar TDİ aleyhine sonuçlanmış olup temyiz ve itiraz süreçleri devam etmektedir. 
Dolayısıyla yaklaşık 100 milyon TL’yi bulabilecek ödemelerin yapılması durumunda 
Şirketin finansmanı önemli ölçüde etkilenecektir.    

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

        
    2016 

  
2015 

    % % 
Bağlı değerler x 100 

= 
55.631   X 100 

= 69,8 
  

92,1 
Öz kaynaklar    79.652   

 

 

Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin kaynaklar 
içindeki yerini gösteren oranların tamamı 2016 yılı faaliyet döneminde önceki yıla 
göre düşüş göstermiştir. Bağlı değerlerin tamamı öz kaynaklarla karşılanmıştır. 

Şirketin bir hizmet kuruluşu niteliğinde bulunması nedeniyle, maddi duran 
varlıkların toplam varlıklar içindeki payı sanayi kuruluşlarına nazaran daha düşük 
düzeylerde bulunmaktadır. Mevcut maddi duran varlıkların ağırlıklı kısmını ise 
limanlar ve gayrimenkuller oluşturmaktadır. 

d)  Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri:  

Paraya çevrilebilir ve 
      

    
 

2016   
 

2015 
    % % 

hazır değerler x 100 
= 

           59.081  X 100 
= 51,3 

  
40,9 

Varlıklar toplamı 114.712   

Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin toplam varlıklar içindeki payı geçen yıla 
göre 10,4 puan artmıştır. Şirketin bir hizmet kuruluşu olması nedeniyle, paraya 
çevrilebilir ve hazır değerler toplam varlıklar içinde yüksek bir paya sahiptir. 

 2 ) Likidite oranları:  
                        2016   2015 
                        %     %   

Cari oran: 
Dönen varlıklar x 100 

= 
58.900 X 100       

= 793,9 
  

492,6 
Kısa vadeli yabancı kaynak. 7.419         

 
 

          

Bağlı değerler x 100 
= 

55.631   X 100 
= 48,5 

  
59,1 

Varlıklar toplamı       114.712   

Maddi duran varlıklar(net)x 100 
= 

            45.424   X 100 
= 39,6 

  
48,7 

Varlıklar toplamı  114.712   
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Nakit oranı: 

 
 

(Hazır değerler+Çok kısa sürede 
paraya çevrilebilir değerler) X 100  

= 
46.765 X 100  

= 
 
643,8 

 
  

313,0 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar           7.419  

Şirket, kısa vadeli borçlarının yaklaşık 8 kat fazlası dönen varlıklara sahip 
bulunmaktadır. Gösterge geçen yıla göre 301,3 puanlık önemli bir atış göstermiştir. 
Şirketin önemli düzeyde bir stoku bulunmadığından, stoklar elimine edildiğinde de 
likidite yüksek seviyesini korumaktadır. Aynı şekilde hazır değerler yönünden de 
yüksek bir likidite söz konusudur. Hazır değerler kısa süreli borçlardan yaklaşık 6 kat 
daha fazladır.  Kısa süreli borçlarda geçen yıla göre azalma meydana gelirken, likit 
değerlerin artış göstermesi likiditeyi olumlu yönde etkilemiştir.  

Mevcut veriler çerçevesinde Şirketin bir likidite sorunu söz konusu değildir.  
  a) Alacak devir hızı:   

        2016   2015 
Net satışlar  = 37.445 = 3,6   3,0 Ortalama ticari alacaklar 10.358 

Şirketin net satışlar tutarı önceki yıla göre % 0,6 gibi oldukça cüzi bir atış 
göstermiş, buna karşılık ortalama ticari alacaklar tutarı % 15,6 oranında azalmıştır. Bu 
da alacak devir hızını geçen yıla göre 0,6 puan artırmıştır.  

b) Dönen varlıklar devir hızı: 
        2016   2015 

Net satışlar  
= 

37.445 
=   0,64   0,93 Dönen varlıklar 58.900   

2016 yılı sonu itibarıyla dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı önemli 
ölçüde yükselmiştir. Buna karşılık satışlarda önemli bir artış kaydedilememiştir. 
Esasen TDİ tarafından işletilmekte olan sınırlı sayıdaki limandan sadece Tekirdağ 
Limanının ticaret hacmi yüksektir. Bu da satış hacmini sınırlamaktadır. Bu nedenle 
devir hızlarında önemli artışlar ortaya çıkmamaktadır.   

c)Maddi duran varlık devir hızı: 
       2016   2015 

Net satışlar  
= 

37.445 
= 0,82   0,78 Maddi duran varlıklar (net) 45.424   

Şirketin bir hizmet kuruluşu olması ve yeni MDV edinimlerinin olmaması 
nedeniyle büyük bir MDV varlığa sahip bulunmamaktadır. Önceki döneme göre net 
satışlar tutarında %0,6 oranında artışa karşın MDV tutarında %4,9 oranında azalma 
olması devir hızını 0,4 puan artırmıştır. 
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d) Duran varlıklar devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

37.445 
= 0,67 

 
0,64 

Duran varlıklar 55.812  
Gösterge de çok küçük artış olsa da, net satış hacminin sınırlı olması nedeniyle  

duran varlıkların devir hızı da fazla yükselememektedir. 
e) Aktif devir hızı: 

        2016      2015 
Net satışlar tutarı 

= 
37.445 

= 0,33   0,38 Varlıklar toplamı 114.712   
Şirketin aktif toplamı geçen yıla göre %16,9 düzeyinde artarken, net satışların 

ancak %0,6 gibi oldukça cüzi bir atış göstermesi aktif devir hızını bir miktar 
geriletmiştir. Şirket 1 TL’lik varlık yatırımına karşılık geçen yıl 38 kuruş net satış 
hâsılatı sağlamışken, bu yıl bu tutar 33 kuruşa düşmüştür. 

f) Öz kaynak devir hızı: 
 

  Öz kaynakların önceki yıla göre %26,5 oranında artış göstermesi karşısında, net 
satışların belirgin bir artış gösteremeden geçen yıl düzeyinde gerçekleşmesi öz kaynak 
devir hızını da düşürmüştür. Şirket, sahip olduğu her 1 TL’lik öz kaynak için önceki 
yıl 59 kuruş net satış hâsılatı sağlarken, bu dönem 47 kuruş sağlamıştır.   

B – Mali sonuçlar: 
a-Faaliyet zararlılığı: 

           
    2016     2015 
    %   % 

        Faaliyet  zararı x100 
= 

        9.007   X 100 
= 11,3   19,9            

Öz kaynaklar 79.652 

b-Mali kârlılık:            

           
    2016     2015 
    %    % 

Dönem kârı x 100 
= 

        16.705   X 100 
= 21,0    8,9            

Öz kaynaklar 79.652 
  

Şirket 2016 yılında limancılık faaliyetleri sonucunda, özellikle Tekirdağ 
Limanının etkisiyle toplamda 15.961 bin TL brüt satış kârına ulaşmış, ancak 24.968 

        2016   2015 

Net satışlar tutarı = 
37.445 

= 0,47   0,59 Öz kaynaklar 79.652   
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yıl 59 kuruş net satış hâsılatı sağlarken, bu dönem 47 kuruş sağlamıştır.   

B – Mali sonuçlar: 
a-Faaliyet zararlılığı: 

           
    2016     2015 
    %   % 

        Faaliyet  zararı x100 
= 

        9.007   X 100 
= 11,3   19,9            

Öz kaynaklar 79.652 

b-Mali kârlılık:            

           
    2016     2015 
    %    % 

Dönem kârı x 100 
= 

        16.705   X 100 
= 21,0    8,9            

Öz kaynaklar 79.652 
  

Şirket 2016 yılında limancılık faaliyetleri sonucunda, özellikle Tekirdağ 
Limanının etkisiyle toplamda 15.961 bin TL brüt satış kârına ulaşmış, ancak 24.968 

        2016   2015 

Net satışlar tutarı = 
37.445 

= 0,47   0,59 Öz kaynaklar 79.652   

 

 

 

bin TL olarak gerçekleşen faaliyet giderlerinin etkisiyle işletme faaliyetlerinden 9.007 
bin TL zarar etmiştir. Bununla birlikte İşletme faaliyetleri zararı geçen yıla göre %28,1 
oranında daha düşük gerçekleşmiş, bu da faaliyet zararlılığının 8,6 puan gerilemesine 
yol açmıştır.  

İşletme faaliyetleri zararlı olmasına rağmen, özellikle “diğer faaliyetlerden 
olağan gelir ve kârlar” hesap grubunda yer alan faiz gelirleri ve kira gelirlerinin 
olumlu etkisiyle dönem sonunda 16.705 bin TL dönem kârı sağlanmıştır. Dönem 
kârında bir önceki yıla göre %198,4 oranında artış kaydedilmiştir. 

2016 yılı net satışlar tutarının; 36.399 bin TL’si Tekirdağ Limanından, 514 bin 
TL’si Sarayburnu Limanından ve 532 bin TL’si Kabatepe-Güllük limanlarından 
sağlanmıştır. Buna göre net satışların %97,2 oranında tamamına yakın kısmının 
Tekirdağ Limanından sağlandığı görülmektedir. Şirketin gelirleri arasında önemli yere 
sahip bulunan Tekirdağ Liman işletmesinin yeniden özelleştirilmesi durumunda 
Şirketin mali yapısındaki olumsuzluğun daha da artacağı görülmektedir. 

 Mali yapıdaki olumsuz seyrin başlıca nedenleri olarak, 1994 yılından beri 
özelleştirme programında bulunan ve bu süreç içinde limanların işletme hakları, şehir 
hatları ile römorkörlük ve kılavuzluk hizmetlerinin özel ve diğer kamu kurumlarına 
devredilmesi sonucunda ticari faaliyet alanının sınırlanması ve var olan faaliyet 
alanının da düşük gelir getirici unsurlardan oluşmasından kaynaklanan gelir-gider 
dengesinin bozulması sayılabilir. 

Şirketin mali yapısını önemli ölçüde etkilemesi muhtemel bir diğer konu da 
Tekirdağ Limanı eski işleticisi Akport Firmasının TDİ aleyhine açtığı sebepsiz 
zenginleşme davası ile devir sonrası liman hizmetleri karşılığı talep ettiği alacaklara 
ilişkin davadır. Raporun ekler bölümünde “Bilanço dipnotları” nda açıklandığı üzere, 
hakem heyeti kararları ile bu konudaki davalar TDİ aleyhine sonuçlanmış olup temyiz 
ve itiraz süreçleri devam etmektedir. Dolayısıyla yaklaşık 100 milyon TL’yi 
bulabilecek ödemelerin yapılması durumunda Şirketin finansmanı olumsuz yönde 
önemli ölçüde etkilenecektir.    

Şirketin mülkiyetinde bulunan limanların her ne kadar tamamına yakın kısmı 
işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olsa da mülkiyetleri TDİ’de olduğu için 
Şirketin önemli bir kontrol kuruluşu olma vasfı devam etmektedir. 

Türkiye’de toplamda 147 adet liman mevcut olup bunlardan 38’i kamu, 136’sı 
özel liman statüsündedir. Kamu limanlarının 23’ünün mülkiyeti TDİ’ye, 7’sinin 
mülkiyeti TCDD’ye ait bulunmakta, diğer 8 liman ise İSDEMİR, BOTAŞ, PETKİM, 
TPAO ve TTK’ya ait bulunmaktadır.  

TDİ’nin, görev ve faaliyet hacmi geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde daralmış 
bulunmaktadır. Ancak TDİ mülkiyetindeki liman sayısının, ÖYK kararlarıyla diğer 
bazı kamu kurumlarına ait limanların önce TDİ’ye devredilip daha sonra özelleştirme 
sürecine alınması nedeniyle arttığı da gözlenmektedir. TDİ, birkaç liman hariç fiilen 
işletmeci konumunda olmasa da, özelleşen limanlardaki faaliyetlerin takibini 
yapmakta, limanlarda yürütülecek projelerin onaylanması, imar izni, emlak 
beyannamelerinin verilmesi (vergiler işleticilerce ödenmekte) gibi muhtelif iş ve 
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işlemlerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmektedir. Ancak, istikrarlı gelir 
kaynaklarına sahip olunmaması nedeniyle mali yapı olumsuz bir seyir izlemektedir. 
Bu itibarla; 

Özelleştirme programında bulunan TDİ’nin mülkiyetindeki limanların 
tamamına yakın kısmının işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmiş olması, ayrıca 
zaman içinde şehir hatları işletmeciliği ile tersanecilik hizmetlerinin belediyelere, 
kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmiş bulunması nedenleriyle işletmecilik yönünden Şirketin görev ve faaliyet 
hacmi önemli ölçüde daralmış, gelir kaynakları azalmış, mali yapısı olumsuz bir seyir 
içine girmiştir. Ancak diğer yandan da, TDİ’nin mülkiyetindeki liman sayısı, ÖYK 
kararlarıyla diğer bazı kamu kurumlarına ait limanların mülkiyetinin TDİ’ye 
devredilmek suretiyle özelleştirme sürecine alınması gibi nedenlerle artmıştır. Stratejik 
kuruluşlar olan limanlar, işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilse de mülkiyet 
kamuya ait bulunmaktadır. Halen kamuya ait 38 limandan 23’ünün mülkiyeti TDİ’ye 
ait olup, bu limanlardaki faaliyetlerin takibi, gelir paylaşımı olan limanlarda hasılat 
kontrolü, buralarda yürütülecek projelere ve yatırımlara onay verilmesi ve takip 
edilmesi gibi çeşitli sorumluluklar bulunmaktadır. Diğer yandan, çeşitli nedenlerle 
sözleşmesi sona eren limanların, yeniden özelleşinceye kadar geçecek sürede TDİ 
tarafından işletilmesi de söz konusu olabilmektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak; 

-Şirketle ilgili geniş ölçekli bir durum analizi yapılarak geleceği hakkında 
stratejik hedef ve politikalar oluşturulması, buna göre stratejik planın hazırlanması, 

-Mevcut istihdam uygulamalarının bu yönüyle gözden geçirilmesi, 
organizasyon yapısındaki düzenlemelerin ve norm kadroların iş ve görev analizlerine 
dayandırılması; özellikle limanların ve taşınmazların takip ve kontrolünden sorumlu 
birimlerin personel ihtiyaçlarının buna göre belirlenerek giderilmesi, 

-TDİ’nin faaliyetine devamı halinde; stratejik kuruluşlar olan limanların, 
işletme izinleri dışında faaliyetlerinin tek elden ve daha etkin bir şekilde denetlenmesi 
ve izlenmesi, tüm kamu limanlarında ve gerektiğinde özel limanlarda uygulama 
birliğinin sağlanması ve limancılık politikalarına ışık tutacak daha sağlıklı verilerin 
elde edilmesi açısından Şirketin limancılık alanında bir çatı kuruluş şeklinde 
teşkilatlanması hususunun etüt edilmesi, 

-Mali yapıdaki olumsuz seyrin giderilmesine yönelik tedbirler alınması; TDİ 
aleyhine açılan davalardan kaynaklanması muhtemel mali yükümlülüklerle ilgili 
gelişmelere göre öncelikle ödenmemiş sermayenin ödenmesi başta olmak üzere mali 
yapının güçlendirilmesi ve Şirketin istikrarlı gelir kaynaklarına kavuşturulması 
konusunun değerlendirilmesi,  

hususlarında gerekli çalışma ve girişimlerde bulunulması önerilir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre; 

Teşebbüsler ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup 
sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, yıllık yatırım ve finansman 
programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlamak 
zorundadır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin bu kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde 
faaliyet göstermesinden kuruluşların yönetim kurulları sorumlu tutulmuştur.  

Kamu İktisadi teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 Yılına ait Genel 
yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar 04.11.2015 tarihli 29522 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Kararname ekinin 15 inci maddesi 
doğrultusunda, Hazine Müsteşarlığı tarafından 2016 program yılına ait program için 
tespit edilen mali büyüklükler ve temel varsayımlar belirlenmiştir. Bu çerçevede 
hazırlanan 2016 yılı Şirket Bütçesi Yönetim Kurulunun 30.12.2015 tarih ve 190 sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir. Ancak Hazine Müsteşarlığı’ndan gönderilen 18.01.2016 
tarihli yazıda; 2016-2018 dönemine ilişkin Orta Vadeli Programın 11.01.2016 tarih ve 
29590 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığından bahisle, bu çerçevede belirlenen temel 
varsayımlar, mali büyüklükler ve hedefler doğrultusunda bütçenin revize edilmesi 
gereği bildirilmiştir. Buna göre düzenlenen 2016 Yılı Revize Bütçesi Yönetim 
Kurulunun 26.01.2016 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe 
konulmuştur. 

2016 yılı Revize İşletme Bütçesi ile net satışlar 33,3 milyon TL, satışların 
maliyeti 25,2 milyon TL, faaliyet giderleri 25,3 milyon TL, faaliyet zararı 17,8 milyon 
TL ve 568 bin TL dönem kârı hedeflenmiştir. 

Hazine Müsteşarlığı’ndan 30.11.2016 tarihinde gönderilen yazıda, 2017-2019 
yıllarına ilişkin temel varsayımlar, mali büyüklükler, hedef ve tavanlar belirtilerek  
2017 yılı Bütçesinin buna göre hazırlanması gereği belirtilmiş, bu arada 2016 yılı 
verilerinin de revize edildiği anlaşılmıştır. Buna göre TDİ 2016 Yılı Bütçesi tekrar 
revize edilmiş ve Yönetim Kurulunun 29.12.2016 tarih ve 166 sayılı kararı ile kabul 
edilmiştir. 2. Revize Bütçe ile net satışlar 30,3 milyon TL, satışların maliyeti 19,5 
milyon TL, faaliyet gideri 21,8 milyon TL ve faaliyet zararı 10,9 milyon TL olarak 
öngörülmüş, dönem sonunda ise 12,4 milyon TL dönem kârı oluşacağı tahmin 
edilmiştir. 

2016 yılı bütçesi ve gerçekleşmelerine ilişkin toplu bilgiler tablosu aşağıda 
gösterilmiştir.   
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Tablo :   6 - Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 
 

  
2015 2016 

Bütçeye ilişkin 
toplu bilgiler 

 
Ölçü Gerçek- 

leşen 

Bütçeye 
göre Bütçe Bütçeye 

göre 
sapma 

İlk 
durum 

Son 
durum 

Gerçek- 
leşen 

sapma 
İlk 

durum 
İlk 

durum 
% % 

 1-Personel sayısı   Kişi  204   (11,3) 194   181   182   (6,2) 
 2-Personel giderleri   Bin TL  25.317   (8,1) 21.920   19.055   21.935   0  
 3-Tüm alım tutarı   Bin TL  308   (65,8) 2.037   1.238   989   (51,5) 
 4-Başlıca alımlar:                
      - Akaryakıt   Bin TL  34   (89,8) 150   42   34   (77,3) 
      - Yiyecek ve içecek   Bin TL  23   15,0  50   39   24   (52,0) 
      - Yedek parçalar   Bin TL  31   (38,0) 90   29   22   (75,6) 
      - Diğer   Bin TL  220   (55,8) 610   790   201   (67,1) 
 5-Tüm üretim maliyeti   Bin TL  22.429   (14,8) 25.701   19.527   21.484   (16,4) 
 6-Net satış tutarı   Bin TL  37.075   11,0  33.739   30.348   37.445   11,0  
 7-Başlıca Satışlar:                 
      - Liman hizmetleri   Bin TL  37.075   11,0  33.739   30.348   37.445   11,0  
 8-Yatırımlar (Nakdi)   Bin TL  517   (88,5) 3.500   3.500   924   (73,6) 
 9-Finansman ihtiyacı   Bin TL  - - -   -   -    - 
 10-Dönem sonucu    Bin TL  5.599   97,4  826   12.735   16.705   1.922,4  

Kuruluşun 2016 yılı işletme bütçesinin ilk ve son durumu ile gerçekleşen veriler 
mukayese edildiğinde önemli sapmaların ortaya çıktığı görülmektedir.  

Revize işletme bütçesi yılın sonunda tekemmül ettiği halde sapmaların önüne 
geçilemediği görülmektedir.   

İşletme bütçesinde yapılan değişiklikler esas itibarıyla Hazine Müsteşarlığı’nca 
yıl içinde temel varsayımlar, mali büyüklükler ve hedeflerde yapılan çeşitli 
değişikliklere istinaden gerçekleştirilmiştir. En son Hazine Müsteşarlığı’nın 
30.11.2016 tarihli yazısına istinaden bu yönde Bütçede değişiklik yapılmıştır. Ancak 
Bütçe revizesinden sonra da 28.12.2016 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararıyla gelir 
ve gider bütçesine 5.836.300-TL ek ödenek ilavesi yapılmıştır. Ayrıca 31.12.2016 
tarihli Şirket Genel Müdür Yardımcısı onayıyla muhtelif gider kalemleri arasında 
1.844.383-TL tutarında ödenek aktarması yapılmıştır. Yıl sonunda yapılan bu 
işlemlere rağmen, bazı gider gruplarında nispi ödenek aşımları oluşmuştur.  Bu konu 
üzerinde durularak, İşletme Bütçesinin daha gerçekçi bir şekilde hazırlanması 
konusunda gerekli tedbirler alınmalı, harcamalar ödenekleri paralelinde titiz bir şekilde 
takip edilerek ödenek aşımlarına mahal verilmemelidir.  

Diğer yandan TDİ ile ilgili stratejik planın hazırlanması hususu üzerinde de 
durulmalıdır.  
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Diğer yandan TDİ ile ilgili stratejik planın hazırlanması hususu üzerinde de 
durulmalıdır.  

 

 

 

Merkezi idareler ve yerel yönetimler için zorunlu olan stratejik planlama 
çalışması 19.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan12702 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararnamesi eki 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile kamu 
teşebbüsleri için de zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu karar, 233 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme 
Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden 
fazlası kamuya ait olan kuruluşları kapsamaktadır. Buna göre, kamu teşebbüsleri 2009 
- 2013 yılları arasını kapsayan 5 yıllık stratejik planlarını Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığınca hazırlanan Kılavuza uygun şekilde 15.7.2008 tarihine kadar 
hazırlayarak Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgisine 
göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına göndermekle yükümlü kılınmışlardır. Ancak 
bu konuda TDİ’de geçmişte yapılan bazı çalışmaların tamamlanamadığı, ancak 
incelemelerin sürdüğü Haziran/2017 ayı itibarıyla bu konuda kapsamlı bir çalışma 
başlatıldığı belirlenmiştir. 

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin bir yönetim kılavuzu ve kontrol 
aracı olan işletme bütçesinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması konusunda azami 
titizliğin gösterilmesi; harcamaların ödenekleri paralelinde sağlıklı bir şekilde takibi 
sağlanarak ödenek aşımlarına mahal verilmemesi, ödenek aktarma ve revize 
işlemlerinin zamanında ve yıl sonu beklenmeden yapılması, ayrıca yıllık programların 
hazırlanmasında önemli bir fonksiyonu olan stratejik planla ilgili çalışmaların 
sonuçlandırılması önerilir. 

B-Finansman: 
TDİ AŞ’nin 2016 yılına ait finansman program rakamları ve gerçekleşmesine 

ait büyüklükleri içeren tablo aşağıda gösterilmiş olup, fon akım ve nakit akım 
tablolarına raporun ekleri arasında (Ek:6) ve (Ek:7) yer verilmiştir.  
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Tablo :   7 - Finansman programı büyüklükleri                                                       

(Bin TL) 
Finansman Programı Büyüklükleri 2015 2016 

Kesin Program Revize Kesin 
I- Yaratılan Fonlar (1+2) 20.492 5.460 18.559 31.844 

1-Ayıklanmış Dönem Kar Zararı (-) (A+B+C+D+E) 20.492 5.460 18.559 31.844 
  A - Dönem kâr zararı (-) 5.599 826 12.735 16.705 

  
 

- Brüt Satışlar (+) 37.514 34.245 30.698 37.749 
  

 
- Satış İndirimleri (-) 439 506 350 305 
  

 
- Satışların maliyeti (-) 22.429 25.701 19.527 21.484 
  

 
- Faaliyet giderleri (-) 27.177 25.500 21.786 24.968 
  

 
- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (+) 36.722 21.724 35.350 42.530 
  

 
-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 14.693 1.757 3.800 13.561 
  

 
- Finansman giderleri  (-) 0 0 0 0 
  

 
- Olağan dışı gelir ve karlar (+) 1.064 592 900 1.958 
  

 
- Olağandışı gider ve zararlar (-) 4.963 2.271 8.750 5.214 

  B - Görev zararı (tahakkuk eden) (-) 0 0 0 0 
  C - Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 3.686 4.634 3.824 3.629 
  D - Karşılık giderleri   (cari dönemde ayrılan) (+) 11.207 0 2.000 11.510 
  E - Kur farkları (+) 0 0 0 0 

2-Kanuni yükümlülükler       - Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)       - Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer         yükümlülükleri (cari dönem) (-)        Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)     

  
- Temettü ödemesi (önceki dönem karından 
Hazineye) (-)     

  - Temettü stopajı (önceki dönem karından) (-)     II- Toplam finansman ihtiyacı -346 3.478 1.069 1.242 
  - Yatırım 517 3.500 1.600 924 
  - Stok artışı (140) (22) 19 (20) 
  - Sabit kıymet artışı (723) 0  (550) 338 
  - Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı 0 0 0 0 

III- Borçlanma gereği (I-II) (20.838) (1.982) (17.490) (30.602) 
IV- Net faiz ödemesi (4.0189 (2.567) (14.050) (15.314) 

  -  Faiz gelirleri (+) 4.018 2.567 14.050 15.314 
  -  Faiz giderleri (-) 0 0  0  0 

V- Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) (III-IV) 16.820 (585) 3.440 15.288 
VI- Toplam bütçe ve fon transferleri  
       (tahsil veya mahsup olunan)         

  - Sermaye  0 0 0 0 
  - Görev zararı 0 0 0 0 
  - Yardım 0 0 0 0 

VII- Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) 16.820 (585) 3.440 15.288 

2016 yılı KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında, 3.500 bin TL 
tutarındaki yatırım harcaması ile birlikte 3.478 bin TL olarak gerçekleşecek finansman 
ihtiyacına karşılık, 5.460 bin TL tutarındaki yaratılan fonlar nedeniyle 1.982 bin TL 
kaynak fazlası oluşacağı, 2.567 bin TL tutarındaki faiz gelirleri hariç tutulduğunda, 
585 bin TL finansman açığı oluşacağı öngörülmüştür.  

Şirketin 2016 yılı Revize Finansman Programında ise;  yaratılacak fon tutarı 
18.559 bin TL, finansman ihtiyacı 1.069 bin TL olarak öngörülürken, 14.050 bin TL 
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tutarındaki faiz gelirlerinin tenzil edilmesinden sonra 3.440 bin TL faiz dışı fazlanın 
oluşması öngörülmüştür. 

2016 yılı gerçekleşen verilerine göre; 31.884 bin TL tutarında fon yaratılmış, 
1.242 bin TL tutarındaki kaynak kullanımından sonra, 30.602 bin TL kaynak fazlası 
ortaya çıkmış, 15.288 bin TL tutarındaki faiz gelirlerinden sonra oluşan faiz dışı fazla 
15.288 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

C-Giderler: 
Şirketin 2016 yılına ait giderleri, geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak 

aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo :   8 - Gider grupları 

    2016 
          Ödeneğin Ödeneğe göre 
    

   
son sapmalar 

Giderler 2015 Ödenek durumuna 
İlk 

duruma 
Son 

duruma 

  
Gerçek-

leşen 
İlk 

durum 
Son 

Durum 
Gerçek-

leşen göre fark göre göre 

  (Bin TL) 
(Bin 
TL) (Bin TL) (Bin TL) (TL.) % % 

1-İlk madde ve 
malzeme giderleri 

 
308 900 900 281 (619) (69) (69) 

2-Personel giderleri 25.317 21.920 19.055 21.935 2.880 - 15 
3-Dışardan sağlanan 
fayda ve hizm. 

 
17.940 22.505 16.138 18.192 2.054 19 13 

4-Çeşitli giderler 1.791 592 826 1.847 1.021 212 124 
5-Vergi, resim ve 
harçlar 

 
564 650 570 568 (2) (13) (0) 

6-Amortisman ve 
tüketim payları 

 
3.686 4.634 3.824 3.629 (195) (22) (5) 

7-Finansman giderleri - - - - - - - 
Genel Toplam 49.606 51.201 41.313 46.452 5.139 (9) 12 

Şirketin 2016 yılı İşletme Bütçesiyle gider ödenekleri toplamı 51 milyon TL 
olarak belirlenmiş, Hazine Müsteşarlığı’nın yeni hedefleri ve temel varsayımlarındaki 
değişmelerin yanı sıra Şirkette gelişen yeni durumlar nedeniyle yıl içinde yapılan 
revizeler ve aktarmalar sonucunda ödenekler 41,3 milyon TL olarak revize edilmiştir. 

Yıl sonu itibarıyla giderler toplamı 46,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup 
ödeneğin ilk durumuna göre % 9 oranında noksan, son durumuna göre ise % 12 
oranında fazla gerçekleşme söz konusudur. Personel giderleri, dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetler ve çeşitli giderlerde nispi ödenek aşımları görülmektedir. 

 İşletme bütçesinin genel durumu alt bölümünde değinildiği gibi, işletme 
bütçesinin ve bu kapsamda gider bütçesinin daha gerçekçi bir şekilde hazırlanması ve 
harcamaların ödenekleri paralelinde takip edilerek ek ödenek, ödenek aktarma ve 
revize işlemlerinin zamanında ve harcamadan önce yapılması gerekli bulunmaktadır.  

2016 yılı toplam giderleri geçen yılla mukayese edildiğinde %6,3 oranında bir 
azalmanın olduğu görülmektedir. Azalma özellikle personel sayısındaki azalmaya 
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bağlı olarak personel giderlerinde daha belirgin bir şekilde (%13,4) ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Azalmaya rağmen toplam giderlerin % 47 oranında ağırlıklı kısmını 
personel giderleri oluşturmaktadır. Bunu % 39 oranıyla dışardan sağlanan fayda ve 
hizmetler takip etmekte, kalan % 14’ünü de diğer gider grupları teşkil etmektedir. 

2016 yılına ait çeşitli giderler bir önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo :   9 - Çeşitli giderler 
   2015 yılı 2016 yılı   

Çeşitli Giderler Gerçekleşen Gerçekleşen Fark 
  Bin TL Bin TL Bin TL 
- Sigorta giderleri 660  710 50 
-Temsil ve ağırlama giderleri 10  12 2 
-Eğitim, kültür ve yayın gideri 28 38 10 
-Yolluklar ve seyahat giderleri 134  137 3 
-Ortak gider ve katılma payları         58   75 17 
--Mahkeme ve noter giderleri 867 846 (21) 
-Diğer çeşitli giderler 34  29 (26) 

Genel Toplam 1.791  1.847 56 

Çeşitli giderler geçen yıla göre % 3,1 oranında artışla 1,8 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Çeşitli giderlerin ağırlıklı kısmını % 45,8 oranında 846 bin TL ile mahkeme ve 
noter giderleri, % 38,4 oranında 710 bin TL ile sigorta giderleri oluşturmuştur. 
Raporun çeşitli bölümlerinde giderlerin ayrıntılı açıklamalarına yer verildiğinden bu 
bölümde detaylı bilgiler yer almamaktadır. 

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

İhale Sözleşmeleri Kanunu, diğer kamu ihale mevzuatı ve TDİ Mal ve Hizmet Alımı 
Uygulama Yönetmeliğine göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
Malzeme Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. 

Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesiyle, aynı Kanun’un 2 nci madde b ve d 
bentlerinde belirtilen kuruluşların ana faaliyetine ait ihtiyaçlarının temini için 
yapacakları sözleşme bedeli iki trilyon üç yüz milyar TL’yi (01.02.2015 – 31.01.2016 
dönemi için 7.726.990 TL) aşmayan mal ve hizmet alımlarını istisna kapsamına almış 
ve anılan madde kapsamındaki mal ve hizmetlerin ilgili kuruluşların talebi üzerine 
Kamu İhale Kurumu tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Kamu İhale Kurumu’nun 09.10.2003 tarihli kararı ile TDİ’nin bir kısım mal ve 
hizmet alımları 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmuştur. Bunlar; deniz ulaştırması, 
liman, iskele ve rıhtımlar ve tersanecilik olarak sıralanmış; deniz ulaştırması ile ilgili 
16 mal ve 3 hizmet alımı, tersaneler ile ilgili 16 mal ve 2 hizmet alımı istisna listesine 
dercedilmiştir. Söz konusu istisna kapsamında, TDİ’nin ana faaliyet konusu ile ilgili 
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listede belirtilen mal ve hizmet alımı ihaleleri için TDİ Mal ve Hizmet Alım İhaleleri 
Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. 

2016 yılında, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında doğrudan mal ve 
hizmet üretimine veya ana faaliyetlere yönelik ihtiyaçların temini için kamu ihale 
mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş alım limiti 01.02.2016 – 31.01.2017 dönemi için 
8.168.201- TL olup TDİ Mal ve Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğine göre yapılan 
alımlarda bu tutar esas alınmıştır. 

1- Alımlar: 

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

aşağıda gösterilmiştir. 
 

Tablo : 10 - İlk madde ve malzeme alımları 
  2015 2016 

  Yılı Program Ödeneği   İlk 
duruma 

Alımlar Gerçek 
leşen 

İlk 
durum 

Son 
durum 

Gerçek 
leşen 

göre  
sapma 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-İlk madde ve malzeme:           
Yakıtlar 34 180 180 45 (75) 
Yağlar 1 2 2 2 0 
Boyalar 6 30 30 5 (83) 
Ağaç, madeni ve toprak malzemesi 20 106 106 45 (58) 
Bitki. ve Hay.,Elyaf ve Mamüller 14 50 50 13 (74) 
Yiyecek, İçecek, giyim 63 95 95 25 (74) 
Muayene-Tah.ve Ted.Malz. 1 2 2 1 (50) 
Kırtasiye, Basılı kağıt 91 165 165 51 (69) 
Diğer Çeş.Malz. 157 180 241 440 144 

Toplam (1) 387 810 871 627 (23) 
2-Yedekler        İç:      Yedekler 41 90 29 20 (78) 
  Dış:      Yedekler      Toplam (2) 41 90 29 20 (78) 
İç alımlar toplamı 428 900 900 647 (28) 
Dış alımlar toplamı - - - - - 

Genel Toplam 428 900 900 647 (28) 

2016 yılı alım programında 900 bin TL tutarında alım yapılması öngörülmüş, 
revize programda değişiklik yapılmayarak aynı kalmıştır. Yılı içinde 647 bin TL 
harcama yapılmış, dönem sonu itibarıyla mal alımları toplamı, program ödeneğinin ilk 
durumuna göre % 28 oranında düşük gerçekleşmiştir. 
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Kuruluşun 2016 yılına ilişkin hizmet alımları program ve geçen yıl değerleriyle 
birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo : 11 - Hizmet alımları 

 
Hizmet alımları 

 
 

2015 
Gerçekleşen 

 

2016 Yılı 2016 
Gerçekleşen 

 
 

Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre 

sapma 

Program ödeneği 
İlk Son 

durum durum 
ödeneği ödeneği 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Üretim - - - - - 
2-Temizlik 1 5 2 1 (60) 
3-Taşıma - - - - - 
4-Bilgisayar hizmetleri - - - - - 
5-Bakım ve onarım 225 1.000 200 204 (80) 
6-Liman hizmetleri - - - - - 
7-Diğer (eğitim, sig. vb.)  35 132 136 137 3 

Toplam 261 1.137 338 342 (70) 

2016 yılı hizmetleri için 1.137 bin TL tutarında alım yapılması öngörülmüş, 
revize programla 338 bin TL ye düşürülmüştür. Yılı içinde 342 bin TL harcama 
yapılmış, dönem sonu itibarıyla hizmet alımları toplamı, program ödeneğinin ilk 
durumuna göre % 70 oranında düşük gerçekleşmiştir. 

2-Taşıma ve gümrükleme: 
Şirket; en son taşıma ve gümrükleme işlemini, 14.05.2010 tarihinde TDİ 

POYRAZ römorkörüne Finlandiya’da yerleşik Rolls Royce Oy Ab firmasından sensor 
satın alarak gerçekleştirmiştir. Kılavuzluk ve römorkaj işlerinin Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne devri nedeniyle, o tarihten sonra başka bir ithalat olmadığı anlaşılmıştır. 

3-Stoklar: 
2016 yılı stoklarının yıl içi hareketleri ve yıl sonu tutarları, geçen yıldan 

devirler birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Kuruluşun 2016 yılına ilişkin hizmet alımları program ve geçen yıl değerleriyle 
birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo : 11 - Hizmet alımları 

 
Hizmet alımları 

 
 

2015 
Gerçekleşen 

 

2016 Yılı 2016 
Gerçekleşen 

 
 

Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre 

sapma 

Program ödeneği 
İlk Son 

durum durum 
ödeneği ödeneği 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Üretim - - - - - 
2-Temizlik 1 5 2 1 (60) 
3-Taşıma - - - - - 
4-Bilgisayar hizmetleri - - - - - 
5-Bakım ve onarım 225 1.000 200 204 (80) 
6-Liman hizmetleri - - - - - 
7-Diğer (eğitim, sig. vb.)  35 132 136 137 3 

Toplam 261 1.137 338 342 (70) 

2016 yılı hizmetleri için 1.137 bin TL tutarında alım yapılması öngörülmüş, 
revize programla 338 bin TL ye düşürülmüştür. Yılı içinde 342 bin TL harcama 
yapılmış, dönem sonu itibarıyla hizmet alımları toplamı, program ödeneğinin ilk 
durumuna göre % 70 oranında düşük gerçekleşmiştir. 

2-Taşıma ve gümrükleme: 
Şirket; en son taşıma ve gümrükleme işlemini, 14.05.2010 tarihinde TDİ 

POYRAZ römorkörüne Finlandiya’da yerleşik Rolls Royce Oy Ab firmasından sensor 
satın alarak gerçekleştirmiştir. Kılavuzluk ve römorkaj işlerinin Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne devri nedeniyle, o tarihten sonra başka bir ithalat olmadığı anlaşılmıştır. 

3-Stoklar: 
2016 yılı stoklarının yıl içi hareketleri ve yıl sonu tutarları, geçen yıldan 

devirler birlikte aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo : 12 - İlk madde ve malzeme stoklarının yıl içindeki hareketi 

Stoklar 

  2 016   
2015 Giren Çıkışlar 2017 

yılından Satın 
alma Diğer  Girişler İşletmede Diğer  Çıkışlar yılına  

devir suretiyle  toplamı kullanılan  toplamı devir 
 Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Malzeme stokları                 
 1-İlk madde ve 
     malzeme 47  647    647  280  388  669  26  

 2- Mamuller   
        3- Ticari mallar   

        4- Diğer stoklar 
        Toplam (A) 47  647            

-  647  280        
388  668  26  

B- Verilen sipariş    
      avansları   

       Toplam (B)         Genel Toplam 47  647           -  647  280      388  668  26  

Kuruluşun yıl sonu stokları 26 bin TL olarak gerçekleşmiş olup geçen yıla göre 
% 44,6 oranında azalış meydana gelmiştir. 

Kuruluşun deniz taşımacılığı, gemi kurtarma işleri, gemi ve deniz araçlarının 
inşa tamir, tadil ve havuzlama işlerini yürüttüğü geçmiş dönemlerden kaldığı anlaşılan 
kullanım dışı malzemelerin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması konusunda 
çabalar harcandığı ve bir kısmının değerlendirildiği gözlenmiştir.  

“TDİ AŞ İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemelerin Değerlendirilmesi ve 
Satış Yönetmeliği”, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 37 nci 
maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulunca uygun bulunarak 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderilmiştir. ÖİB tarafından da uygun bulunan 
yönetmelik 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. İlgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan değerlendirme 
sonucunda; hurda malzemelerin MKE ye, kullanılabilir durumda olan malzemelerin 
ise diğer kamu kuruluşlarına veya ihale yoluyla piyasaya satışı suretiyle 
değerlendirilmesi işlemlerine 2013 yılından itibaren başlanılmıştır.  

Şirketin deniz taşımacılığı, gemi kurtarma işleri, gemi ve deniz araçlarının inşa, 
tamir, tadil ve havuzlama işlerini yürüttüğü geçmiş dönemlerden kalan, ancak ihtiyaç 
fazlası ve kullanım dışı olduğu için ambarlarda sürekli korozyona uğrayan çok 
sayıdaki malzemenin bir an önce ekonomiye kazandırılması için, 2013 yılında 
yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında, Camialtı Tersanesinde açık ve kapalı alanları 
ile Salıpazarı ambarında bulunan kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası malzemeler 3 
defa ihale edilerek piyasaya satılmış ve teslimleri gerçekleştirilmiştir.  
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Bu malzemeler dışında ambarlarda kalan yedek parçalar; Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne, İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ye ve Gestaş Deniz 
Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.’ye satılmış ve teslimleri gerçekleştirilmiştir. 

Salıpazarı ambarında bulunan T.C. bayraklı M/F SAMSUN ve M/F ANKARA 
gemilerine ait olan yedek parçalar, gemilerin donatanı olan Denizciler Turizm ve 
Denizcilik Anonim Şirketine satılmış ve teslimleri gerçekleştirilmiştir. 

Şirkette kullanım yeri olmayan ve hizmet dışı olarak, Kuruluşun Salıpazarı 
ambarında bulunan 4 adet piyano T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine 
devredilmiştir. 

Camialtı Tersanesi sahasında bulunan 5 adet vinç, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bedeli karşılığı devredilmiştir. 

Şirket mülkiyetindeki M/T Ömerli Su Tankeri, Şirketin İhtiyaç Fazlası Ve 
İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği kapsamında çıkılan satış 
ihalesi neticesinde EGE 1 Sualtı Dalış Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye satışı 
gerçekleştirilmiş olup, İstanbul Liman Başkanlığındaki gemi sicilinden devir işlemleri 
tamamlanarak, tankerin bağlı olduğu Camialtı Tersanesi Rıhtımında alıcıya mevcut 
durumuyla devir ve teslim edilmiştir. 

Camialtı Tersanesinde rıhtıma bağlı Şirketin mülkiyetindeki PAŞALİMANI 
Römorkörü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılmış olup, alıcı firma olan 
EGE 1 Sualtı Dalış Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne römorkörün gemi sicilinden terkini 
yapılarak teslim-tesellüm işlemleri tamamlanmıştır. 

Geriye kalan ve satışı gerçekleşmeyen hurda nitelikteki tüm malzemeler ise 
Bakanlar Kurulunun 20.3.1971 tarihli ve 7/2156 sayılı kararnamesi gereği, Bilim ve 
Sanayi Bakanlığınca her 6 ayda bir belirlenen Altı Aylık hurda alım fiyatları ve fiili 
tartı neticesinde ortaya çıkacak ağırlıklar üzerinden, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumuna satışı yapılmış olup, toplam 1.368.950 kg hurda malzeme teslim edilmiştir. 

Tüm bu işlemlerin sonucunda; Salıpazarı Liman Sahasında bulunan ambarlarda 
herhangi bir yedek parça kalmadığından terk edilmiştir.  

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Proje sahasında yer alan Camialtı Tersanesinin 
Çorlulu Ali Paşa Camiinin doğusunda kalan kısmı 21.02.2014 tarihinde mevcut haliyle 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne devir ve 
teslim edilmiş olup, teslim edilmeyen ve fiili olarak Şirket kullanımında olan diğer 
yapıların da adı geçen kuruma devir ve teslim işlemleri 29.06.2015 tarihinde 
sonuçlandırılmıştır. 

Önceki yıl Sayıştay raporlarında belirtilen hususlar ile Mahkeme kararlarında 
belirtilen gerekçeler de dikkate alınarak hazırlanıp yürürlüğe konan yönetmelik 
doğrultusunda satış işlemlerinin sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Satış işlemleri sonucunda, geçmişte önemli boyutlarda olan ihtiyaç fazlası 
stoklar eritilmiştir. Bu konudaki çaba ve girişimler sürdürülmelidir. 
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Bu malzemeler dışında ambarlarda kalan yedek parçalar; Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne, İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ye ve Gestaş Deniz 
Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.’ye satılmış ve teslimleri gerçekleştirilmiştir. 

Salıpazarı ambarında bulunan T.C. bayraklı M/F SAMSUN ve M/F ANKARA 
gemilerine ait olan yedek parçalar, gemilerin donatanı olan Denizciler Turizm ve 
Denizcilik Anonim Şirketine satılmış ve teslimleri gerçekleştirilmiştir. 

Şirkette kullanım yeri olmayan ve hizmet dışı olarak, Kuruluşun Salıpazarı 
ambarında bulunan 4 adet piyano T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine 
devredilmiştir. 

Camialtı Tersanesi sahasında bulunan 5 adet vinç, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bedeli karşılığı devredilmiştir. 

Şirket mülkiyetindeki M/T Ömerli Su Tankeri, Şirketin İhtiyaç Fazlası Ve 
İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği kapsamında çıkılan satış 
ihalesi neticesinde EGE 1 Sualtı Dalış Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye satışı 
gerçekleştirilmiş olup, İstanbul Liman Başkanlığındaki gemi sicilinden devir işlemleri 
tamamlanarak, tankerin bağlı olduğu Camialtı Tersanesi Rıhtımında alıcıya mevcut 
durumuyla devir ve teslim edilmiştir. 

Camialtı Tersanesinde rıhtıma bağlı Şirketin mülkiyetindeki PAŞALİMANI 
Römorkörü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılmış olup, alıcı firma olan 
EGE 1 Sualtı Dalış Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne römorkörün gemi sicilinden terkini 
yapılarak teslim-tesellüm işlemleri tamamlanmıştır. 

Geriye kalan ve satışı gerçekleşmeyen hurda nitelikteki tüm malzemeler ise 
Bakanlar Kurulunun 20.3.1971 tarihli ve 7/2156 sayılı kararnamesi gereği, Bilim ve 
Sanayi Bakanlığınca her 6 ayda bir belirlenen Altı Aylık hurda alım fiyatları ve fiili 
tartı neticesinde ortaya çıkacak ağırlıklar üzerinden, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumuna satışı yapılmış olup, toplam 1.368.950 kg hurda malzeme teslim edilmiştir. 

Tüm bu işlemlerin sonucunda; Salıpazarı Liman Sahasında bulunan ambarlarda 
herhangi bir yedek parça kalmadığından terk edilmiştir.  

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Proje sahasında yer alan Camialtı Tersanesinin 
Çorlulu Ali Paşa Camiinin doğusunda kalan kısmı 21.02.2014 tarihinde mevcut haliyle 
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne devir ve 
teslim edilmiş olup, teslim edilmeyen ve fiili olarak Şirket kullanımında olan diğer 
yapıların da adı geçen kuruma devir ve teslim işlemleri 29.06.2015 tarihinde 
sonuçlandırılmıştır. 

Önceki yıl Sayıştay raporlarında belirtilen hususlar ile Mahkeme kararlarında 
belirtilen gerekçeler de dikkate alınarak hazırlanıp yürürlüğe konan yönetmelik 
doğrultusunda satış işlemlerinin sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Satış işlemleri sonucunda, geçmişte önemli boyutlarda olan ihtiyaç fazlası 
stoklar eritilmiştir. Bu konudaki çaba ve girişimler sürdürülmelidir. 

 

 

 

E-Üretim ve maliyetler: 
1-Üretim: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına ve 4046 sayılı Kanun’un geçici 11 inci 
maddesi uyarınca 24.11.1994 tarihinde de özelleştirme programına alınmıştır. Ana 
Sözleşme ve değişiklikleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan 
Şirketin, amaç ve faaliyet konuları;  

“Türk karasuları içerisinde; liman işletmeciliği (yük, yolcu ve yat) faaliyetleri 
yapmak, bunlarla ilgili tesisler kurup işletmek veya işlettirmek, hava taşıma araçlarına 
liman sahaları içinde yer hizmeti vermek, gemi kurtarma hizmetleri yapmak, bu 
konularla ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve benzeri tüm konularda faaliyet 
göstermektir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 
Ana Sözleşmesinin 3/A maddesinde, Şirkete verilmiş veya verilecek yat limanı/ 

liman iskele ve rıhtımlarda; 
a) Yükleme, boşaltma, aktarma, hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için 

gerekli tesisleri kurup işletmek, 
b) Gemilere, yatlara ve her türlü deniz vasıtalarına su ve elektrik hizmeti vermek,    
c) Deniz kıyısında veya geri sahalarda antrepolar, ambarlar, sundurmalar, 

hangarlar, açık sahalar, yolcu salonları kurup işletmek, 
ç) Her cins yakıt ve akaryakıtın satış, depolama, yükleme, boşaltma, aktarma, 

hamaliye işlerini yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, 
d) Kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar işlerini yapmak, 
e) Yat limanı ve marina hizmeti, yat çekek yeri hizmeti, yat tamir ve bakım 

hizmeti yapmak, 
f) Kurvaziyer limancılık tanımı kapsamına giren bütün işleri yapmak, bu işler 

için gerekli tesisleri kurup işletmek, 
g) Helikopter ve deniz uçağına yer hizmetleri ile ilgili tüm hizmetleri ifa etmek, 
ğ) Şirketin Demiryolu bağlantısı olan limanlarında, demir yolu ile gelen tüm 

yük ve eşyaların tahmil-tahliyesi vb. diğer işlemleri yapmak, 
h) Deniz vasıtalarını kiralama ve kiraya verme işlemlerini yapmak, 
ı) Kamu payı olan limanların faaliyetlerinin bir bütünlük içerisinde takibini ve 

kontrolünü yapmak, 
i) Yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak lokanta, büfe, alışveriş merkezi, emanet odası 

gibi tesisler ve servisler kurup işletmek, 
 j) Tersane kurmak ve havuzlama hizmetlerini yapmak, 
k) Faaliyet konularına benzer diğer işleri yapmak, 
Liman hizmetleri olarak tanımlanmıştır. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı 
kararı ile, TDİ’nin Türk Boğazlarında ve İzmir’de verdiği kılavuzluk ve römorkaj 
hizmetlerinden çekilmesine, söz konusu hizmetler ile bu hizmetlerde kullanılan ve 
mülkiyeti TDİ adına kayıtlı olan kılavuzluk hizmet binaları ile ekipman, alet, edevat, 
deniz vasıtalarının yedekleri ve demirbaşları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
(KEGM)’ ne bila bedel devredilmesine, söz konusu hizmetlerde görev yapmakta olan 
823 personelin de tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte nakledilmesine karar 
verilmiştir.   

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri 04.05.2010 tarihli Yüksek Planlama 
Kurulu kararı ile 15.06.2010 tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’ne 
devredildiğinden Şirketin bu alandaki faaliyetleri sona ermiştir.  TDİ’nin en önemli 
gelir kaynağı olan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin KEGM’ye devredilmesi 
sonucu 2010 yılından bu yana Şirketin gelirlerinde düşüş yaşanmıştır. 

ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) Hizmeti; 
Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) tarafından, denizde ya da deniz yoluyla 

gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralların belirlenmesi ile 
gemi ve liman tesislerinin güvenliği için yeni tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş 
ve 2004 yılında uygulamasına başlanılan ISPS CODE (International Shipand Port 
Facility Securty) oluşturulmuştur.  Gemi ve liman tesislerinin minimum güvenlik 
gereksinimlerini düzenleyen “Denizde Can Emniyeti” (SOLAS) sözleşmesinin eki 
olan ISPS Güvenlik Kodu uygulaması TDİ’nin hizmet alanlarından biri olmuştur. 

8333 kilometreyi bulan kıyı şeridine sahip Türkiye’deki liman ve iskele sayısı 
172 adet olup bunlardan 23’ünün mülkiyeti (Taşucu Limanı dahil) TDİ’ye aittir. 

TDİ bünyesinde bulunan limanları; 
a) Mülkiyeti TDİ’ye ait olup TDİ tarafından işletilirken işletme hakkının devri  

yöntemiyle özelleştirilen limanlar, 
b) Mülkiyeti TDİ’ye devredilerek işletme hakkının devri yöntemiyle 

Özelleştirilen limanlar, 
c) TDİ mülkiyetinde olup özelleştirme süreci devam eden limanlar, 
d) TDİ tarafından işletilen limanlar, 

           şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 
a) Mülkiyeti TDİ’ye Ait Olup TDİ Tarafından İşletilirken İşletme Hakkı 

Devri Yöntemiyle Özelleştirilen Limanlar: 
Türkiye’de bugüne kadar büyük yük ve yolcu kapasitesine sahip ana limanların 

çoğunluğu TCDD ve TDİ limanları olmak üzere kamu kurumlarınca işletilmekte iken 
TDİ limanları 1997 tarihinden itibaren özelleştirilmeye başlanmıştır.  Türkiye’nin 
konteyner taşımacılığında önemli yeri olan ve limanlarından gelir sağlanmasına 
rağmen, gelirlerin limanların modernizasyonu ve geliştirilmesi için yeterli olmaması, 
bununla birlikte artan taşımacılık hızına ve ihtiyaçlarına cevap verilememesi 
özelleştirme kararının gerekçesini oluşturmuştur. 
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Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı 
kararı ile, TDİ’nin Türk Boğazlarında ve İzmir’de verdiği kılavuzluk ve römorkaj 
hizmetlerinden çekilmesine, söz konusu hizmetler ile bu hizmetlerde kullanılan ve 
mülkiyeti TDİ adına kayıtlı olan kılavuzluk hizmet binaları ile ekipman, alet, edevat, 
deniz vasıtalarının yedekleri ve demirbaşları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
(KEGM)’ ne bila bedel devredilmesine, söz konusu hizmetlerde görev yapmakta olan 
823 personelin de tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte nakledilmesine karar 
verilmiştir.   

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri 04.05.2010 tarihli Yüksek Planlama 
Kurulu kararı ile 15.06.2010 tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’ne 
devredildiğinden Şirketin bu alandaki faaliyetleri sona ermiştir.  TDİ’nin en önemli 
gelir kaynağı olan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin KEGM’ye devredilmesi 
sonucu 2010 yılından bu yana Şirketin gelirlerinde düşüş yaşanmıştır. 

ISPS (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) Hizmeti; 
Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) tarafından, denizde ya da deniz yoluyla 

gelebilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik yeni kuralların belirlenmesi ile 
gemi ve liman tesislerinin güvenliği için yeni tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuş 
ve 2004 yılında uygulamasına başlanılan ISPS CODE (International Shipand Port 
Facility Securty) oluşturulmuştur.  Gemi ve liman tesislerinin minimum güvenlik 
gereksinimlerini düzenleyen “Denizde Can Emniyeti” (SOLAS) sözleşmesinin eki 
olan ISPS Güvenlik Kodu uygulaması TDİ’nin hizmet alanlarından biri olmuştur. 

8333 kilometreyi bulan kıyı şeridine sahip Türkiye’deki liman ve iskele sayısı 
172 adet olup bunlardan 23’ünün mülkiyeti (Taşucu Limanı dahil) TDİ’ye aittir. 

TDİ bünyesinde bulunan limanları; 
a) Mülkiyeti TDİ’ye ait olup TDİ tarafından işletilirken işletme hakkının devri  

yöntemiyle özelleştirilen limanlar, 
b) Mülkiyeti TDİ’ye devredilerek işletme hakkının devri yöntemiyle 

Özelleştirilen limanlar, 
c) TDİ mülkiyetinde olup özelleştirme süreci devam eden limanlar, 
d) TDİ tarafından işletilen limanlar, 

           şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 
a) Mülkiyeti TDİ’ye Ait Olup TDİ Tarafından İşletilirken İşletme Hakkı 

Devri Yöntemiyle Özelleştirilen Limanlar: 
Türkiye’de bugüne kadar büyük yük ve yolcu kapasitesine sahip ana limanların 

çoğunluğu TCDD ve TDİ limanları olmak üzere kamu kurumlarınca işletilmekte iken 
TDİ limanları 1997 tarihinden itibaren özelleştirilmeye başlanmıştır.  Türkiye’nin 
konteyner taşımacılığında önemli yeri olan ve limanlarından gelir sağlanmasına 
rağmen, gelirlerin limanların modernizasyonu ve geliştirilmesi için yeterli olmaması, 
bununla birlikte artan taşımacılık hızına ve ihtiyaçlarına cevap verilememesi 
özelleştirme kararının gerekçesini oluşturmuştur. 

 

 

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı 
Kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne ait 
limanlardan; Hopa, Giresun, Ordu, Sinop, Rize, Antalya, Alanya, Marmaris, Çeşme, 
Kuşadası, Dikili,  Trabzon ve İstanbul Salıpazarı limanları muhtelif tarihli ÖYK 
kararları ile özelleştirilmiştir. 

İşletme Hakkı Devri yöntemiyle özelleştirilen bu limanlardan; 
-Hopa, Giresun, Ordu, Sinop ve Rize Limanları ile ilgili olarak imzalanan 

İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde gelir paylaşımı yöntemi uygulanmıştır. 
-Antalya, Alanya, Marmaris, Çeşme, Kuşadası, Dikili, Trabzon ve İstanbul-

Salıpazarı limanları ile ilgili olarak imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde 
ise gelir paylaşımı söz konusu değildir. 

1997 yılında özelleştirilen ve gelir paylaşımı yöntemi uygulanan Ordu Limanı, 
ÖYK’nın 07.04.2014 tarih ve 2014/17 sayılı kararı ile TDİ’ye geri alınmış, bilahare 
ÖYK’nın 29.12.2014 tarih ve 2014/146 sayılı kararı ile Ordu Büyükşehir Belediyesine 
bilabedel devredilmiştir. 

İstanbul-Salıpazarı Limanı ile ilgili olarak; 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.10.2013 tarih ve 2013/157 sayılı kararıyla; 

TDİ A.Ş.’ye ait Salıpazarı Liman Sahasının 30 yıl süreyle “işletme hakkının 
verilmesi” yöntemiyle özelleştirilebilmesini teminen yapılan ihale sonucunda İhale 
Komisyonunca; Salıpazarı Liman Sahası’nın 702 Milyon ABD Doları bedelle en 
yüksek teklifi veren Doğuş Holding A.Ş.’ye ihale şartnamesi çerçevesinde işletme 
hakkının devredilmesine, bu karar çerçevesinde, işletme hakkı devir sözleşmesinin 
imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili 
kılınmasına karar verilmiştir.  

İhale sonucunda; 4046 sayılı Kanun hükümlerinin ÖİB ye tanıdığı yetki, 
Rekabet Kurumu’nun işletme hakkının verilmesi işlemine ilişkin 18.07.2013 tarih ve 
13-46/592-261 sayılı kararı ve ÖYK’nın nihai devre ilişkin 04.10.2013 tarih ve 
2013/157 sayılı kararı uyarınca ÖİB, TDİ ile işletici arasında, Salıpazarı Liman 
Sahası’nın işletici tarafından sözleşme hükümleri çerçevesinde 30 (otuz) yıl süreyle 
işletilmesi ve bu süre sonunda işler bir durumda TDİ’ye iadesine ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen 14.02.2014 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında 
tanzim edilen “İstanbul Salıpazarı Limanı Fiili Devir ve Teslim Protokolü” ile 
Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş.’ye 24.02.2014 tarihinde fiilen 
devredilmiştir. 

Sözleşmenin birçok maddesinde taşınmazlar ve yatırımlarla ilgili maddeler 
mevcuttur. Sözleşme incelendiğinde, mevcut rıhtımların Deprem Yönetmeliği’ne göre 
güçlendirilmesi ve deniz tarafına en az 10 metre genişletilmesi zorunluluğuna işaret 
edilmiş olup, yeni imar planı ve koşullarında 11.867 m2’si dolgu alanı olmak üzere 
toplam 112.147 m2 olarak belirlenen alanda 85.208 m2kurvaziyer liman alanı, 892 m2 
yol, 13.941 m2rekreasyon alanı, 12.107 m2 kültürel tesis alanı olarak tespit edilmiş, 
yapılaşma şartı olarak 1,50 emsal üzerinden A bölgesi için 15,50 m, B bölgesi için 
18,50 m, 20 no.lu Antrepo için 12,50 m maksimum yükseklik verilmiş, toplam 
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maksimum yapılaşmanın 127.811 m2 olması öngörülmüş, bunun 28.555 m2’si mevcut 
tescilli yapılar olarak belirtilmiştir. 

Yapılan sözleşme çerçevesinde yer tesliminden sonra işletici firma çalışmalara 
başlamıştır. Sözleşmeye göre belirtilen yatırımların İstanbul Salıpazarı liman sahasının 
devir tarihi itibarıyla beş yıl içinde yapılması şartı getirilmiştir.  

İşletici Şirket tarafından 22.08.2014 tarihinde; sözleşmenin ilgili maddelerine 
göre hazırlanmış, terminal ve teknik hizmetlerine ilişkin yatırımlar ile tescilli yapılara 
ilişkin yatırımlara dair yatırıma başlama, yatırımı bitirme ve işletmeye geçme tarihleri 
ile yatırımlar kapsamında yapılacak inşaat, montaj, restorasyon ve restitüsyon işlerini 
ayrıntılı olarak içeren “iş programı” nı TDİ ye sunmuştur. Sözleşmenin ilgili maddeleri 
uyarınca, yatırımların tamamlanmasına kadar geçecek süre içerisinde bu beyanı 
takiben 6 aylık dönemleri kapsayan periyodlar ile ilerleme raporlarının da ayrıca 
TDİ’ye ve İdare'ye iletileceği hususu belirtilmiştir. 

Bu süre içinde gerçekleştirilmesi gereken işlerin kontrolünün bir heyet 
marifetiyle takip edilmesi önceki yıl Sayıştay raporunda önerilmiştir. Öneri 
doğrultusunda hareket edilerek Genel Müdür Oluruyla bir kontrollük heyeti 
oluşturulmuştur. Makam'ın 11.02.2015 tarih ve 656 sayılı oluru ile oluşturulan heyetin 
16.02.2015 tarihinde yaptığı ilk toplantısında; “Sözleşmenin ilgili maddesi hükmü 
kapsamında, işleticinin yatırımlara başlamadan önce Kuruluşa bildirimde bulunması 
gerektiği, ancak İşletici şirketin bu konuda Kuruluşa herhangi bir bildirimde 
bulunmadığından bildirimde bulunulmasına müteakip ilgili Kurum ve Kuruluşlarca 
onaylı projeler kapsamında yapılacak yatırımların mahallinde düzenli olarak kontrol 
edilmesi” ne karar verilmiştir. 

Sözleşme gereği Liman İşleticisi şirket tarafından 23.02.2015 tarihinde verilen 
ilerleme raporundan; Kuruluşa ait Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
22.10.2012 tarih ve 2012/160 sayılı kararının iptali ve yeni bir karar verilinceye kadar 
yürütmenin durdurulmasına yönelik Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca 
17.04.2014 tarih ve YD İtiraz No: 2013/894 sayılı kararı bulunduğu, buna ilişkin keşif 
işleminin 20.01.2015 tarihinde gerçekleştirildiği ve bilirkişi raporunun sonucunun 
beklendiği, yürütmeyi durdurma kararının mevcudiyeti nedeniyle inşaat izni dahil 
olmak üzere gerekli başvuruların yapılamadığı ve her hangi bir faaliyette 
bulunulamadığı, 22.08.2014 tarihli yazı ekinde Kuruluşa gönderilen "İş 
Programı"ndaki projelendirme, tasarım ve izin/başvuru işlemlerinde gecikmeler 
olduğu anlaşılmaktadır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi); TMMOB Mimarlar Odası 
(İstanbul Büyükkent Şubesi) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) 
tarafından Danıştay 6. Dairesi nezdinde; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Salıpazarı 
Kurvaziyer Liman Alanına dair 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın onayına ilişkin olarak 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca alınan 
22.10.2012 tarih ve 2012/160 sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması 
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maksimum yapılaşmanın 127.811 m2 olması öngörülmüş, bunun 28.555 m2’si mevcut 
tescilli yapılar olarak belirtilmiştir. 

Yapılan sözleşme çerçevesinde yer tesliminden sonra işletici firma çalışmalara 
başlamıştır. Sözleşmeye göre belirtilen yatırımların İstanbul Salıpazarı liman sahasının 
devir tarihi itibarıyla beş yıl içinde yapılması şartı getirilmiştir.  

İşletici Şirket tarafından 22.08.2014 tarihinde; sözleşmenin ilgili maddelerine 
göre hazırlanmış, terminal ve teknik hizmetlerine ilişkin yatırımlar ile tescilli yapılara 
ilişkin yatırımlara dair yatırıma başlama, yatırımı bitirme ve işletmeye geçme tarihleri 
ile yatırımlar kapsamında yapılacak inşaat, montaj, restorasyon ve restitüsyon işlerini 
ayrıntılı olarak içeren “iş programı” nı TDİ ye sunmuştur. Sözleşmenin ilgili maddeleri 
uyarınca, yatırımların tamamlanmasına kadar geçecek süre içerisinde bu beyanı 
takiben 6 aylık dönemleri kapsayan periyodlar ile ilerleme raporlarının da ayrıca 
TDİ’ye ve İdare'ye iletileceği hususu belirtilmiştir. 

Bu süre içinde gerçekleştirilmesi gereken işlerin kontrolünün bir heyet 
marifetiyle takip edilmesi önceki yıl Sayıştay raporunda önerilmiştir. Öneri 
doğrultusunda hareket edilerek Genel Müdür Oluruyla bir kontrollük heyeti 
oluşturulmuştur. Makam'ın 11.02.2015 tarih ve 656 sayılı oluru ile oluşturulan heyetin 
16.02.2015 tarihinde yaptığı ilk toplantısında; “Sözleşmenin ilgili maddesi hükmü 
kapsamında, işleticinin yatırımlara başlamadan önce Kuruluşa bildirimde bulunması 
gerektiği, ancak İşletici şirketin bu konuda Kuruluşa herhangi bir bildirimde 
bulunmadığından bildirimde bulunulmasına müteakip ilgili Kurum ve Kuruluşlarca 
onaylı projeler kapsamında yapılacak yatırımların mahallinde düzenli olarak kontrol 
edilmesi” ne karar verilmiştir. 

Sözleşme gereği Liman İşleticisi şirket tarafından 23.02.2015 tarihinde verilen 
ilerleme raporundan; Kuruluşa ait Salıpazarı Kruvaziyer Liman Sahası'na ilişkin 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planının onaylanmasına dair Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
22.10.2012 tarih ve 2012/160 sayılı kararının iptali ve yeni bir karar verilinceye kadar 
yürütmenin durdurulmasına yönelik Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca 
17.04.2014 tarih ve YD İtiraz No: 2013/894 sayılı kararı bulunduğu, buna ilişkin keşif 
işleminin 20.01.2015 tarihinde gerçekleştirildiği ve bilirkişi raporunun sonucunun 
beklendiği, yürütmeyi durdurma kararının mevcudiyeti nedeniyle inşaat izni dahil 
olmak üzere gerekli başvuruların yapılamadığı ve her hangi bir faaliyette 
bulunulamadığı, 22.08.2014 tarihli yazı ekinde Kuruluşa gönderilen "İş 
Programı"ndaki projelendirme, tasarım ve izin/başvuru işlemlerinde gecikmeler 
olduğu anlaşılmaktadır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi); TMMOB Mimarlar Odası 
(İstanbul Büyükkent Şubesi) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) 
tarafından Danıştay 6. Dairesi nezdinde; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Salıpazarı 
Kurvaziyer Liman Alanına dair 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın onayına ilişkin olarak 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca alınan 
22.10.2012 tarih ve 2012/160 sayılı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması 

 

 

 

talebiyle açılan davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 17.04.2014 
tarihli kararı üzerine, Danıştay 6. Dairesi tarafından; “Keşif ve bilirkişi incelemesi 
yaptırılıp bilirkişi raporu alındıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye 
kadar yürütmeyi durdurma” yönünde bir karar ihdas edilmiştir.  

Davaya ilişkin bilirkişi raporu 03.04.2015 tarihinde düzenlenmiş ve bilirkişi 
raporuna ilişkin itirazlar ise 20.05.2015 tarihli bir dilekçe ile mahkemeye sunulmuştur. 
Yürütmenin durdurulması istemi hakkında sunulan itirazlar da dikkate alınarak 
Danıştay 6. Dairesi’nce yeniden yapılan değerlendirme sonucunda, 29.06.2015 tarihli 
karar ile itirazı kabil olmamak üzere yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına 
hükmedilmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 07.04.2016 tarih, 2016/964 E. 
Ve 2016/1463 K. Sayılı kararı ile işletici firma lehine sonuçlanmıştır. 

İşletici firmanın, sözleşmenin 9.6.4.2’ nci maddesine binaen hazırladığı 
24.08.2016 tarihli 4.ncü İlerleme Raporu’ndan, 08.01.2016 tarihinde alınan rıhtım 
inşaat ruhsatına istinaden Karaköy kısmında rıhtım inşaat işlerine başlanıldığı,  üst 
yapı inşaat işlerinin %88’inin tamamlandığı, Salıpazarı kısmında ise %4 ilerleme 
sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Hukuki süreçlerin varlığı nedeniyle bir gecikme yaşanmakla beraber, ülke için 
son derece önemli bir limanın özelleştirme kapsamında yenilenme çalışmalarının 
başlanması ve yapılan sözleşme çerçevesinde böyle bir projenin takip edilebilmesi, 
kontrol altında bulundurulabilmesi için TDİ tarafından bir kontrol biriminin kurulması 
ve işlerin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için 1 inşaat mühendisinin alınması için 
başlatılan girişimler olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.  Ancak Şirketin 
genel iş hacmi göz önüne alındığında, denetimi yürütecek mühendis kadrosunun 
İnşaat, Elektrik, Bilgisayar ve Harita gibi branşları da kapsayacak şekilde 
genişletilmesi hususunun değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

Yapılan değerlendirmelerde ve bu değerlendirmeler sonucu ortaya çıkartılan 
planlarda İstanbul Limanı’nın önemi açıkça vurgulanmakla birlikte, gerek mevcut 
durumda gerekse düzenleme sonrasında limanın kapasitesi en fazla dört kurvaziyer 
yolcu gemisini barındırmaya yeterli olup, bu kapasite Akdeniz çanağında gelişmekte 
olan kurvaziyer turizminin taleplerini karşılamaya yetmediği gibi, İstanbul’a yolcu 
gemilerinin uzun süre barınabileceği bir “Home Port/Ana Liman” özelliği sağlamaya 
da imkan sağlamayacaktır.  Buna karşılık, İstanbul’un Dünya kenti olması, modern ve 
limana yakın havalimanı ile otellerin olması, tarihi alanlara kolay ulaşımın sağlanması, 
uygun rıhtıma sahip olması, ayrıca limanın coğrafi konumu ve sahip olduğu diğer 
maddi varlıklar ticari açıdan önem arz etmektedir. 

Mevcut rıhtımın konumu ve İstanbul Boğazı’nın koşulları gereğince farklı 
konseptlere göre projeler yapılsa dahi, gemi barındırma kapasitesinin arttırılması 
mümkün gözükmediğinden, kurvaziyer gemi kapasitelerinin gün geçtikçe büyüdüğü,  
bu nedenle de en fazla dört adet geminin rıhtıma bordalayarak yanaşabileceği, daha 
fazla barındırma imkânı sağlayan Akdeniz usulü (Kıçtankara) bağlamanın ise 
Boğaz’daki akıntılar nedeniyle güvenli olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla, 
kurvaziyer gemiyle İstanbul’a ziyarete gelenlerin bekledikleri görüntüye sahip bir 
konumda deniz üstünde konaklayabilecekleri ilave gemi yanaşma yerlerinin temini 
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gerek ülke turizminin, gerekse denizciliğin geliştirilmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

b) Mülkiyeti TDİ’ye Devredilerek İşletme Hakkı Devri Yöntemiyle 
Özelleştirilen Limanlar: 

ÖYK’ nın 2014 yılından itibaren aldığı muhtelif tarihli kararlarla; Kemerköy, 
Kastamonu-İnebolu ve Muğla-Bodrum-Gökçebel Limanları işletme hakkının devri 
yöntemiyle 49 yıl süreliğine özelleştirilmiştir. 

c) TDİ Mülkiyetinde Olup Özelleştirme Süreci Devam Eden Limanlar: 
- Fenerbahçe (Kalamış)Yat Limanı: 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 07.03.2011 tarih ve 2011/17 sayılı 

kararıyla özelleştirme kapsamına alınan limanın mülkiyeti 08.05.2014 tarihinde 
TDİ’ye devredilmiştir.  Özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Yat Limanı; coğrafi olarak İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 
Fenerbahçe semtinde yer almakta olup, İstanbul otogarına 25 km, İstanbul Atatürk 
Havalimanına 34 km, Sabiha Gökçen Havalimanına 21 km, Kadıköy Merkezine 3 km 
mesafededir. Marinanın kapasitesini arttırmaya yönelik imar planı yapılmış olup, 
planda söz konusu alan, “Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Alanı” olarak planlanmış, 
toplam alan 435.673,58 m2’ye çıkarılmıştır. Yat Limanı’nın özelleştirilmesine ilişkin 
ihale 23.05.2014 tarihinde sonuçlandırılmış 21.07.2014 tarih ve 2014/65 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Fenerbahçe Kalamış yat 
limanının bir bütün halinde 30 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle 
özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi tarafından çıkılan ihale; teklif 
sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle ÖYK tarafından 
08.04.2016 tarihinde iptal edilmiştir. 

- Güllük Limanı: 
Güllük Limanı 27.09.2006 tarih ve 26272 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Güllük Liman Yönetmeliği ile yolcu ve yatların kullanımına ayrılmış olup, Güllük 
Liman Şefliği olarak İzmir İşletmesine bağlı olan bu birim Yönetim Kurulu’nun 
25.06.2010 tarih ve 126 sayılı kararıyla İstanbul işletmesine bağlanmıştır.  Güllük 
limanında Haziran 2006 tarihi itibarıyla dökme yük ve faaliyetler durdurulmuş ve 
limanın ana işlevi olan dökme yük ve diğer liman hizmetleri verilememektedir.  

Talep halinde yolcu motorlarıyla yatlara hizmet verilmeye çalışılan limana yeni 
bir fonksiyon kazandırıp yat limanı şeklinde değerlendirilebilmesi için bir proje 
geliştirilmeye çalışılmış, ancak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kuruluşa muhatap 
24.04.2007 tarihli yazısında; “Güllük iskelesi ve geri sahasının özelleştirme 
stratejisinin belirlenmesini müteakip konu hakkında tarafınıza bilgi verilecektir” 
denildiğinden limanın yat limanı haline dönüştürülmesi henüz mümkün olmamıştır. 
Şirket, bu yazıdan sonra da ÖİB’ye müracaat ederek Güllük Limanının 
değerlendirilmesi yönündeki talebini tekrarlamıştır. 

Konuya ilişkin olarak 2010 yılı denetim raporunda yapılan öneriye cevaben 
Maliye Bakanlığı tarafından Sayıştay Başkanlığına gönderilen 02.01.2012 tarih ve 101 
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sayılı yazıda; söz konusu limanın yat limanına dönüştürülmesi için Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığınca yapılan imar planı çalışmaları kapsamında hali hazırda kıyı 
mühendisliği etütleri ile jeolojik etütleri içeren analizlerin yapılmakta olduğu, imar 
planının onaylanması sonrasında limanın yat limanı yapılarak işletilmesi kapsamında 
özelleştirilmesi işlemleri devam etmektedir. 

Kuruluşa ait Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Beldesi sınırları içerisinde yer alan 
5.975 m² yüzölçümlü 618 no'lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlara 
yönelik ÖİB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu 
(ÖYK)'nun 21.08.2013 tarih ve 2013/137 sayılı Kararı ile onaylanmış ve imar planları 
22.08.2013 tarih ve 28743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu imar planları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8 inci maddesi gereğince 
Güllük Belediye Başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilmiş 
olup, ilan süresi içinde yapılan itirazlara ilişkin istihsal edilen ÖYK'nın 27.01.2014 
tarih ve 2014/02 sayılı Kararı 30.01.2014 tarih ve 28898 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Söz konusu Karar ile Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Beldesi sınırları 
içerisinde yer alan 618 no'lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlara 
yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği kesinleşmiştir. 

Söz konusu; Muğla İli, Milas İlçesi, Güllük Mahallesindeki 136.904 m² (12.962 
m² kara alanı + 123.942 m²deniz alanı)  yüzölçümlü, devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki kara ve deniz alanlarının, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanunun 19/B maddesi gereğince, Kuruluş lehine bedelsiz ve devredilebilir nitelikte 
49 yıl süreli kullanım izninin verilmesine yönelik Milas Kaymakamlığı nezdinde 
yapılacak işlemlerde, Kuruluş adına yetkilendirilmiş personel tarafından 15.06.2015 
tarihli Kullanma İzni Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Konu ile ilgili 08.07.2015 tarih ve 1256-3134 sayılı yazı ile T.C. Başbakanlık 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmiştir. 

Sahip olunan liman ve iskelelerin daha etkin ve verimli kullanmasını sağlayacak 
çalışmalar (Marina Projesi) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 
sürdürüldüğünden Şirketin bu amaçla yapacağı çalışmalar sınırlı kalmaktadır.  

-Tekirdağ Limanı: 
ÖYK’nın 07.04.1997 tarih ve 97/13 sayılı kararı uyarınca 17.06.1997 tarihinde 

imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesiyle 30 yıl işletilmek üzere Akport Tekirdağ 
Liman İşletmesi A.Ş.’ye devredilen, ancak işletici şirketin 06.02.2012 tarihli talebi 
üzerine ÖYK’nun 02.03.2012 tarih ve 2012/34 Sayılı kararı kapsamında 12.03.2012 
tarihinde TDİ tarafından devralınmış olan ve halen TDİ tarafından işletilen Tekirdağ 
Limanı ile ilgili olarak ÖİB Başkanlığının 27.06.2016 tarihli yazısıyla imar planları ve 
özelleştirme hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. 

-Taşucu Limanı: 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce işletilmekte iken T.C. Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamı’nın 23.01.2017 tarih ve 69 sayılı 
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Olur’u ile bedelsiz olarak TDİ’ye devredilen Taşucu Limanı ile ilgili olarak Sümer 
Holding A.Ş. ile TDİ arasında 14.02.2017 tarihli “Taşucu İşletmesi ve Limanı Devir 
Protokolü” imzalanmış ve 17.02.2017 tarihinde mahallinde düzenlenen “Taşucu 
İşletmesi ve Limanın İşletme Devir Teslim Tutanağı” ile fiili devir teslim işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Denetim tarihi itibarıyla de (Haziran/2017) Taşucu Limanının 
İşletme Hakkının devrine yönelik özelleştirme sürecinin başlatıldığı anlaşılmıştır. 
            d) TDİ Tarafından İşletilen Limanlar:      

TDİ tarafından işletilen limanlar; 
Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne bağlı;  

- Tekirdağ Limanı, 
Sarayburnu Liman Müdürlüğü’ne bağlı;  

- Sarayburnu Rıhtımı (Limanı),  
-    Kuruçeşme Rıhtımı, 

     -     Paşa Limanı Su İskelesi, 
Kabatepe Liman Şefliği’ne bağlı;  

- Çanakkale Kabatepe Limanı,  
- Gökçeada Kuzu Limanı, 
- Gökçeada Uğurlu İskelesi, 

Güllük Liman Şefliği’ne bağlı;  
- Güllük Limanı’dır. 

 
da) TDİ Tarafından İşletilen Limanlardaki limancılık faaliyetleri: 

             TDİ tarafından işletilen limanların 2016 yılı sonu itibarıyla özellikleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo : 13 - TDİ tarafından işletilen Limanların özellikleri 
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(Adet Yıl) 

 
Depolama 
Kapasitesi 

 
(Bin 

Ton/Yıl) 

 
Yolcu 
Kabul 

Kapasitesi 
 

(Kişi /Yıl) 
Tekirdağ Limanı 2.219 (6-12) 7.000 - - - 
İstanbul Sarayburnu Limanı  242 (8-12) - 130 - 250.000 
Çanakkale 90 (6-7) 300 365 - 110.000 
Kabatepe 295 (4-5) - 365 - 90.000 
Gökçeada ( Kuzu Limanı) 900 (6-7) 400 700 - 200.000 
Gökçeada ( Uğurlu Limanı) 76 (6-8) - 365 200 - 

Toplam 3.822  7.700 1.925 200 650.000 

-Tekirdağ Limanı faaliyetleri: 
Yukarıda değinildiği üzere 1997 yılında özelleştirilen ancak 2012 yılında tekrar 

TDİ’ye devredilen Tekirdağ Limanı halen TDİ tarafından işletilmektedir.  
Toplam sahası 149 bin m², depolama sahası 114,7 bin m² olan Tekirdağ limanı 

bu özelliğiyle TDİ’nin en büyük limanıdır.  Liman alanında toplam uzunluğu 2.219 
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metreolan 8 adet rıhtıma sahiptir. Deniz derinliği 8 - 12 metre arasında değişen limanın 
gemi kabul kapasitesi 2.000 adet/yıl, elleçleme kapasitesi ise 7 milyon ton/yıl’ dır. 

2016 yılında; barınma hizmeti verilen gemi sayısı 387 adet, pilotaj hizmeti 
sayısı 387 sefer, römorkaj hizmeti sayısı 377 sefer, palamar hizmeti sayısı 491 sefer, 
yükleme boşaltma hizmetleri ise 387 adet gemi olarak gerçekleştirilmiştir.  Buna göre 
gemi kabul kapasitesinin ancak %19’u kullanılmıştır. 

Tekirdağ Limanı yük ve yolcu limanı olup, limancılık faaliyetleri (yükleme-
boşaltma, ardiye, römorkaj, Ro-Ro araç indirme-bindirme, pilotaj, barınma, tartı, taşıt 
kiralama, terminal, ISPS ve palamar hizmetleri), mevcut TDİ Liman Hizmetleri 
tarifesi kapsamında Şirket tarafından yerine getirilmektedir. Yükleme - boşaltma, 
Ardiye, Römörkaj, Ro-Ro araç indirme-bindirme, tartı taşıt kiralama, terminal ve Ro-
Ro sefer başı hizmetleri TDİ’nin sadece Tekirdağ Limanından verilen hizmetlerdir.   

TDİ-Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılını, 9 memur, 4 müstahdem 
olmak üzere toplam 13 kapsam içi ve 4 kapsam dışı personel ile birlikte toplam 17 
personel mevcuduyla tamamlamıştır. 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 36,4 milyon TL gelir elde etmiş, 
faaliyet giderleri ise 18,3 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 2016 yılı faaliyetleri 
sonucunda 18 milyon TL kar elde edilmiştir. 

2016 yılında, Tekirdağ Limanından elde edilen faaliyet geliri TDİ toplam 
gelirinin %97’sini, faaliyet gideri ise %85’ini oluşturmuştur. 

Faaliyet gelirlerinin; 
- %57’si 387 gemiye yapılan yükleme-boşaltma,  
- %16’sı ardiye,  
- %7’si 377 gemiye yapılan römörkaj,  
- %4’ü Ro-Ro araç indirme-bindirme, 
- %4’ü 387 gemiye yapılan pilotaj, 
- %3’ü 387 gemiye yapılan barınma,  
- %2’si tartı, 
- %2’si taşıt kiralama,  
- %2’si terminal,  
- %2’si ISPS,  
- %1’i Ro-Ro sefer başı,  
- %1’i ise 91 adet Ro-Ro ve 400 gemiye yapılan palamar hizmetlerinden elde  

edilmiştir. 
2015 yılı ile karşılaştırıldığında; 
-Yükleme-boşaltma yapılan gemi sayısında %1 oranında (391’den 387’ye), 
-Pilotaj hizmeti verilen gemi sayısında %8 oranında (422’den 387’ye), 
-Römörkaj hizmeti verilen gemi sayısında %9 (415’den 377’ye), 
-Palamar hizmeti verilen gemi sayısında %24 (648’den 491’e), 
-Barındırma hizmeti verilen gemi sayısında ise %29 oranında (545’den 387’ye) 

 düşüş yaşanmıştır. 
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Gerek devralma sırasında, gerekse hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesinin 
sağlanmasında belli sorunlar yaşanmış olmasına karşılık 2015 yılında 17,4 milyon TL, 
2016 yılında da 18 milyon TL faaliyet kârı elde etmiş olan limanda dökme yük 
kapasitesinin yaklaşık yarısının kullanıldığı, konteynır elleçlemesinin ise düşük 
düzeyde yapılabildiği anlaşılmıştır. 

Marmara Bölgesi’nde demiryolu bağlantısı olan Haydarpaşa, Derince ve 
Bandırma’dan sonra dördüncü liman durumundaki Tekirdağ Limanının önümüzdeki 
dönemde “multimodal (çoklu) taşımacılık” açısından önemli bir konuma sahip olacağı 
değerlendirilmektedir. 

ÖİB Başkanlığının 27.06.2016 tarihli yazısıyla da ÖİB tarafından Tekirdağ 
Limanına ait imar planları ve özelleştirme hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü 
anlaşılmaktadır. 

TDİ tarafından işletmesi yapılan Tekirdağ Limanında Limancılık faaliyetlerinin 
sürdürülmesini teminen Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan kara 
hizmetleri (yükleme-boşaltma) ve deniz hizmetleri (römorkör, palamar ve marine bot 
hizmeti ile kılavuz kaptan) için, Yönetim Kurulunun 27.10.2015 tarih 585 Sayılı 
toplantısında alınan 154 ve 155 no.lu kararlarıyla hizmet alım süresi 12 ay olan ve 
01.01.2016-31.12.2016 tarihlerini kapsayan ihaleye çıkılmıştır. İhaleler 09.12.2015 
tarihinde yapılmış; kara hizmetleri için ihaleye katılan 1 isteklinin teklifi olan 3,2 
Milyon ABD Doları üzerinden, deniz hizmetleri için ise ihaleye katılan 3 firma içinden 
en uygun görülen firmanın teklifi olan 1,8 Milyon ABD Doları üzerinden ihale 
neticelendirilmiştir. 

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin olarak; 
29.11.2016 tarih ve 29903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ve “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” 
uyarınca, ihale dokümanlarında yabancı para birimi cinsinden teklif verilebileceğini 
düzenleyen maddelerin yürürlükten kaldırılması ve 30.11.2016 tarihinden sonra 
yapılacak ihalelerde sadece TL üzerinden teklif verileceği kararı alınması üzerine, 
30.11.2016 tarihinde yapılan kara ihalesi ve 02.12.2016 tarihinde yapılan deniz ihalesi 
Yönetim Kurulunun 01.12.2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

21.12.2016 tarihinde 3 ay süre ile hizmet almak üzere yapılan ihalede; Deniz 
Hizmetleri ihalesine katılan 3 teklif içinde en uygun teklif sahibi ile 1,2 milyon 
TL+KDV bedel, Kara Hizmetleri ihalesine katılan tek teklif sahibi firma ile 2,7 milyon 
TL+KDV bedel karşılığı iş ihale edilmiştir. 

Bu kez, Yönetim Kurulu’nun 12.01.2017 tarih ve 1 ve 2 sayılı kararları ile 
27.02.2017 tarihinde 9 ay süreyle ihaleler yapılmış; Deniz Hizmetleri ihalesine katılan 
3 teklif içinde en uygun teklif sahibi ile 3,1 milyon TL+KDV bedel, Kara Hizmetleri 
ihalesine katılan tek teklif sahibi firma ile 6,9 milyon TL+KDV bedel karşılığı iş ihale 
edilmiştir. 
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hizmeti ile kılavuz kaptan) için, Yönetim Kurulunun 27.10.2015 tarih 585 Sayılı 
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yapılacak ihalelerde sadece TL üzerinden teklif verileceği kararı alınması üzerine, 
30.11.2016 tarihinde yapılan kara ihalesi ve 02.12.2016 tarihinde yapılan deniz ihalesi 
Yönetim Kurulunun 01.12.2016 tarih ve 152 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

21.12.2016 tarihinde 3 ay süre ile hizmet almak üzere yapılan ihalede; Deniz 
Hizmetleri ihalesine katılan 3 teklif içinde en uygun teklif sahibi ile 1,2 milyon 
TL+KDV bedel, Kara Hizmetleri ihalesine katılan tek teklif sahibi firma ile 2,7 milyon 
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- Sarayburnu Limanı, Kuruçeşme Rıhtımı ve Paşa Limanı İskelesi 
faaliyetleri: 

Şirkete ait İstanbul Salıpazarı Limanının, kurvaziyer gemiler yolcu terminali ve 
liman turizm ticaret merkezi haline getirilmesi ile ilgili özelleştirme çalışmalarının 
ÖİB’nin 04.10.2013 tarih ve 2013/157 sayılı kararı uyarınca sonuçlanmasına müteakip 
Sarayburnu Rıhtımı, bağlı olduğu İstanbul (Salıpazarı) Limanının özelleştirilmesinden 
sonra, ÖİB tarafından onaylanan TDİ’nin yeni organizasyonunda “Sarayburnu Liman 
Müdürlüğü” olarak düzenlenmiş olup, TDİ Yönetim Kurulunun 22.01.2015 tarih ve 6 
sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Toplam 8.444 m² alana sahip olan liman bu özelliğiyle TDİ’nin Güllük 
Limanından sonra ikinci küçük limanıdır.  Gümrüklü alan olarak belirlenmiş olan 
liman alanında toplam rıhtım boyu 242 metre olan ve 240 metre uzunluğunda 
kurvaziyer geminin yanaşabileceği 1 adet rıhtım bulunmaktadır.  Deniz derinliği 8-12 
metre arasında değişen limanın gemi kabul kapasitesi 130 adet/yıl, yolcu kabul 
kapasitesi ise 250 bin kişi/yıl’ dır. 

2016 içinde barınma hizmeti verilen gemi sayısı 50 adet olarak 
gerçekleştirilmiştir. Buna göre gemi kabul kapasitesinin ancak %38’i kullanılmıştır. 

Sarayburnu Limanı bir yolcu ve kurvaziyer limanı olup, limancılık faaliyetleri 
(barınma, yolcu salonu hizmeti, ISPS, tatlı su satışı, otopark ve akaryakıt hizmetleri), 
mevcut TDİ Liman Hizmetleri tarifesi kapsamında Şirket tarafından yerine 
getirilmektedir.  

Kurvaziyer gemilerin yolcu terminali olarak hizmet verebilmesine yönelik 
gerekli alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak hizmet kapasitesi ve kalitesi 
artırılmıştır.  Rıhtımlar, uluslararası anlamda kabul gören ISPS Kod güvenlik sistemi 
ile donatılmıştır. Bu sayede Sarayburnu Rıhtımlarına uğrayan kurvaziyer gemilerin ve 
yolcularının güvenliği uluslararası kurallara uygun olarak sağlanmaktadır. 

Galata Port Projesi kapsamında sürdürülen inşaatlar nedeniyle İstanbul 
(Salıpazarı) Limanının faaliyet gösterememesi sonucu bu limana yanaşamayan 
kurvaziyerlerin Sarayburnu Rıhtımına yanaşması beklenmekte iken, turizm sektöründe 
yaşanan olumsuzlukların yansıması olarak beklenen kapasiteye ulaşılamamıştır.  Esas 
itibarıyla, Proje kapsamında, Salıpazarı Limanının bir bölümünün halka açık alan 
olarak kullanılması öngörülmekte olup gemi yanaşma kapasitesinin azalacağı ve proje 
tamamlandıktan sonra da Sarayburnu Limanına olan talebin, üstelik turizm sektöründe 
yaşanan olumsuzlukların giderilmesiyle de giderek artacağı görülmektedir. 

2016 yılında Sarayburnu Limanından verilen; barınma, yolcu salonu, ISPS, tatlı 
su satış, otopark ve akaryakıt satış hizmetlerinden toplam 355,5 bin TL gelir elde 
edilmiş olup bu miktar toplam TDİ hizmet gelirinin %0,95’ini oluşturmuştur. 

- Kuruçeşme Rıhtımı: 
Kuruçeşme Rıhtımı, İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi’nde Turizm ve Boğaziçi Sit 

alanında bulunan toplam 30.700 m² ‘den oluşan arsa üzerinde olup rıhtım bölümünde 
Denizcilik Müsteşarlığından alınan İşletme İzni çerçevesinde hizmet verilmektedir. 
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Kuruçeşme Rıhtımı’nda şimdiye kadar deniz vasıtalarına Liman 
Başkanlığı’ndan alınan ordino kapsamında sadece barınma hizmeti verilmekte iken, 
işletme iznine yolcu indirme-bindirme hizmeti de ilave edilmiştir.   

Mevcut imar planında yeşil dokuya zarar verilebilecek yapılanmaya onay 
verilmemekte olup bu alanın turizm alanı kapsamında geniş anlamda değerlendirilmesi 
mümkün görülmemektedir. 

2016 yılında Kuruçeşme Rıhtımından sadece barınma ve otopark hizmetleri 
verilmiş olup karşılığında toplam 118,5 bin TL gelir elde edilmiştir.  Bu miktar toplam 
TDİ hizmet gelirinin %0,3’ünü oluşturmuştur. 

- Paşa Limanı İskelesi: 
Paşa Limanı İskelesi, İstanbul ili, Üsküdar İlçesi’nde, 80 m²’ lik Maliye 

Hazinesi mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde Kurum lehine 1977 yılında 99 yıllığına 
tesis edilmiş bir iskeledir. Daha sonra, geri çarpma sonucu yenilenen iskele alanı 229 
m² genişletilerek Şirket lehine kullanım hakkı tesisi işlemleri tamamlanarak Kullanım 
Sözleşmesi imzalanmıştır. 

İskele, su ihtiyacı olan deniz vasıtalarının barınma ve bağlama amacıyla 
kullanıldığı bir iskele olup,  hâlihazırda ihtiyaç doğduğunda tahsis amacına uygun 
olarak kullanılacak şekilde faal tutulmaktadır. 

Önceki yıl Sayıştay Raporlarında yer alan öneriler doğrultusunda yapılan 
girişimler sonucunda 12.09.2013 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile TDİ 
arasında, 04.03.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 yıllık bir “Kullanma 
İzni Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşmenin konusu; niteliği ve diğer özellikleri 
belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun 
olarak “İskele” amacıyla kullanma iznidir. 

Bu kapsamda olmak üzere söz konusu iskelenin ücreti karşılığı KEGM’ye ait 
römorkörlerce kullanılması konusunda uzlaşmaya varıldığı ve KEGM deniz 
taşıtlarınca bağlama, barınma amaçlı kullanılmasına ilişkin şartların düzenlendiği bir 
protokol çerçevesinde kullanıldığı görülmektedir. 

2016 yılında Paşa Limanı İskelesinden sadece barınma ve tatlı su satışı 
hizmetleri verilmiş olup karşılığında toplam 37,9 bin TL gelir elde edilmiştir.  Bu 
miktar toplam TDİ hizmet gelirinin %0,10’unu oluşturmuştur. 

TDİ’nin İstanbul’da deniz ulaşımı görevinin kalmaması ve kılavuzluk 
hizmetlerinin de devredilmesi nedeniyle işlevsiz kaldığından KEGM tarafından devri 
talep edilen diğer taşınmazları arasında Paşa Limanı Su İskelesi de bulunmaktadır. 

Sarayburnu Rıhtımı, Kuruçeşme Rıhtımı ve Paşa Limanı Su İskelesini 
bünyesinde bulunduran Sarayburnu Liman Müdürlüğü’nde limancılık faaliyetleri 
(barınma, yolcu salonu hizmetleri, ISPS, tatlı su satışı, otopark, akaryakıt v.b), mevcut 
TDİ Liman Hizmetleri tarifesi kapsamında Şirket tarafından yerine getirilmektedir.  

TDİ-Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılını, 4 memur, 1 
müstahdem olmak üzere toplam 5 kapsam içi, 1 kapsam dışı personel ve 8 güvenlik 
görevlisi ile birlikte toplam 14 personel mevcuduyla tamamlamıştır. 
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Kuruçeşme Rıhtımı’nda şimdiye kadar deniz vasıtalarına Liman 
Başkanlığı’ndan alınan ordino kapsamında sadece barınma hizmeti verilmekte iken, 
işletme iznine yolcu indirme-bindirme hizmeti de ilave edilmiştir.   

Mevcut imar planında yeşil dokuya zarar verilebilecek yapılanmaya onay 
verilmemekte olup bu alanın turizm alanı kapsamında geniş anlamda değerlendirilmesi 
mümkün görülmemektedir. 

2016 yılında Kuruçeşme Rıhtımından sadece barınma ve otopark hizmetleri 
verilmiş olup karşılığında toplam 118,5 bin TL gelir elde edilmiştir.  Bu miktar toplam 
TDİ hizmet gelirinin %0,3’ünü oluşturmuştur. 

- Paşa Limanı İskelesi: 
Paşa Limanı İskelesi, İstanbul ili, Üsküdar İlçesi’nde, 80 m²’ lik Maliye 

Hazinesi mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde Kurum lehine 1977 yılında 99 yıllığına 
tesis edilmiş bir iskeledir. Daha sonra, geri çarpma sonucu yenilenen iskele alanı 229 
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İzni Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşmenin konusu; niteliği ve diğer özellikleri 
belirtilen taşınmaz/alan üzerinde onaylı imar planı ve uygulama projesine uygun 
olarak “İskele” amacıyla kullanma iznidir. 

Bu kapsamda olmak üzere söz konusu iskelenin ücreti karşılığı KEGM’ye ait 
römorkörlerce kullanılması konusunda uzlaşmaya varıldığı ve KEGM deniz 
taşıtlarınca bağlama, barınma amaçlı kullanılmasına ilişkin şartların düzenlendiği bir 
protokol çerçevesinde kullanıldığı görülmektedir. 

2016 yılında Paşa Limanı İskelesinden sadece barınma ve tatlı su satışı 
hizmetleri verilmiş olup karşılığında toplam 37,9 bin TL gelir elde edilmiştir.  Bu 
miktar toplam TDİ hizmet gelirinin %0,10’unu oluşturmuştur. 

TDİ’nin İstanbul’da deniz ulaşımı görevinin kalmaması ve kılavuzluk 
hizmetlerinin de devredilmesi nedeniyle işlevsiz kaldığından KEGM tarafından devri 
talep edilen diğer taşınmazları arasında Paşa Limanı Su İskelesi de bulunmaktadır. 

Sarayburnu Rıhtımı, Kuruçeşme Rıhtımı ve Paşa Limanı Su İskelesini 
bünyesinde bulunduran Sarayburnu Liman Müdürlüğü’nde limancılık faaliyetleri 
(barınma, yolcu salonu hizmetleri, ISPS, tatlı su satışı, otopark, akaryakıt v.b), mevcut 
TDİ Liman Hizmetleri tarifesi kapsamında Şirket tarafından yerine getirilmektedir.  

TDİ-Sarayburnu Liman İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılını, 4 memur, 1 
müstahdem olmak üzere toplam 5 kapsam içi, 1 kapsam dışı personel ve 8 güvenlik 
görevlisi ile birlikte toplam 14 personel mevcuduyla tamamlamıştır. 

 

 

 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 512 bin TL gelir elde edilmiş faaliyet 
giderleri ise 1,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında 2,3 milyon TL zarar 
elde edildiği göz önüne alınırsa, 2016 yılı faaliyetleri sonucunda zarar %48 oranında 
azaltılarak 1,2 milyon TL olmuştur. 

2016 yılında Sarayburnu Liman Müdürlüğüne bağlı bu üç limandan verilen 
hizmetler karşılığında toplam 512 bin TL gelir elde edilmiştir.  Bu miktar toplam TDİ 
hizmet gelirinin %1,4’ünü, faaliyet gideri (1,7 milyon TL) ise % 8,1’ini oluşturmuştur. 

Faaliyet gelirlerinin; 
- %56’sı, 25 adet kurvaziyer yolcu gemisine, 19 adet askeri gemiye, 6 adet yata 

ve Kuruçeşme Limanına yanaşan 37 adet gemiye verilen barınma hizmetlerinden, 
-%19’u, “Yolcu Salonu Hizmetleri” karşılığı olarak Sarayburnu Limanına 

yurtdışından gelen 19 gemide bulunan 6.419 adet yolcudan, 
-%12’si, “ISPS”,  
- %8’i,1.793 ton “Tatlı Su Satış” hizmetinden, 
- %4’ü, “Otopark” hizmetlerinden,  
- %1’i ise, “İhrakiye” ve diğer hizmetlerden elde edilmiştir. 
Şirketin İstanbul’un dışında Çanakkale’de Çanakkale Limanı, Kabatepe Limanı, 

Gökçeada Kuzu Limanı ve Uğurlu İskelesi, Muğla’da ise Güllük Limanı 
bulunmaktadır.  

-Kabatepe Limanı faaliyetleri: 
Kabatepe Limanı, Çanakkale-Eceabat İlçesi’nde, Maliye Hazinesi 

mülkiyetindeki 35 bin m² alanda yer almakta olup, tarihi ve kültürel SİT Alanı 
kapsamında, stratejik özelliğe sahip bir limandır.  Toplam uzunluğu 295 metre olan 3 
adet rıhtıma sahiptir.  Deniz derinliği 4-5 metre arasında değişen limanın gemi kabul 
kapasitesi 365 adet/yıl, yolcu kabul kapasitesi ise 90 bin kişi/yıl’dır. 

Çanakkale-Kabatepe Limanında gerçekleştirilen; 47 gemiye verilen palamar, 
barınma, tatlı su satışı (4.533 ton), atıkların alınması, elektrik ve otopark faaliyetleri, 
mevcut TDİ Liman Hizmetleri tarifesi kapsamında Şirket tarafından yerine 
getirilmiştir. 

Kabatepe Limanından Gökçeada-Kuzu Limanı’na düzenli feribot seferleri 
yapılmakta, askeri ve kamu kuruluşlarının deniz vasıtalarına da zaman zaman hizmet 
verilmektedir.  

Kabatepe, Uğurlu ve Kuzu limanları bu hizmetin kamu kuruluşlarının tekelinde 
olduğu yıllarda işletilmesi için Şirkete verilmiş olup, Gökçeada’nın ulaşımı stratejik 
açıdan da her zaman önemini korumuştur.  

İzmir ve İstanbul’daki taşıma faaliyetlerini belediyelere devredilmesiyle yerel 
yönetimler de bu hizmetleri demiryolu, metro, otobüs taşımaları ile entegre ederek 
daha rantabl taşımacılık gerçekleştirdiklerinden sürekli olarak zarar eden Kabatepe, 
Kuzu ve Uğurlu limanlarının yerel yönetimlere devredilmesinin kamu yararına olacağı 
değerlendirilmiş ve önceki yıllara ait denetim raporlarında yukarıda sayılan 
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gerekçelere dayanılarak Kabatepe, Kuzu ve Uğurlu limanlarının yerel yönetimlere 
devredilmesi konusunun incelenmesi ve sonucuna göre gereken çalışmaların yapılması 
önerilmiştir.  

Öneri üzerine Kuruluş, 15.01.2008 tarihindeki yazısı ile Çanakkale Valiliğine 
konu üzerindeki görüş ve önerilerini sormuştur. Çanakkale Valiliğinden 23.01.2008 
tarihli cevap yazısında; “söz konusu limanların yerel yönetimlere devredilmesinde 
kamu yararı olacağı” şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Çanakkale İl Özel İdaresinin, 
Özelleştirme İdaresine aynı konulardaki talebi üzerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
söz konusu limanlara ait bilgi ve belgeleri istemiş ve Kuruluşun bu limanların devri 
konusundaki görüşünü sormuştur.  

Kuruluş tarafından 31.07.2008 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına 
gönderilen yazıda; stratejik öneme sahip söz konusu limanların yerel yönetimlere 
devrinin uygun mütalaa edilmediği bildirilmiştir. 

Söz konusu liman ve iskelelere yeni imkânlar kazandırılarak daha etkin olarak 
kullanılması hususunda önceki yıllara ait denetim raporlarında önerilerde bulunulmuş 
olup, bu konuda Kuruluş tarafından bir çalışma yapılmış ve sonuçları Yönetim 
Kurulu’nun 25.02.2011 tarihindeki 460 sayılı toplantısında ele alınmıştır. 

Yönetim Kurulu’na sunulan takrirde; Kabatepe Limanı ile Uğurlu İskelesi’nin 
deniz turizmi için müsait olmadığı, Kuzu Limanı’nın ise mevcut durumda ¼’ünün 
kullanıldığı ve deniz turizmine kazandırılabilecek özelliklere sahip olduğu, bu nedenle 
de yat limanına dönüştürülerek değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiş ve 
Yönetim Kurulu tarafından Özelleştirme İdaresi’ne başvurulması hususuna karar 
verilmiştir.    

2016 yılında Kabatepe Liman Şefliğine bağlı Gökçeada-Kuzu ve Gökçeada-
Uğurlu Limanlarında hizmet faaliyetinde bulunulmamış, limancılık faaliyetleri sadece 
Çanakkale Kabatepe Limanında sürdürülmüştür. 

Kabatepe Liman Şefliği 2016 yılını, 1 kapsam dışı personel, 1 memur, 1 
müstahdem ve 9 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 12 personel mevcudu ile 
tamamlamıştır. 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda 504,6 bin TL hizmet geliri elde edilmiştir. Bu 
miktar toplam TDİ hizmet gelirinin %1,35’ini oluşturmuştur. 

-Gökçeada-Kuzu Limanı faaliyetleri: 
28,5 bin m² alan üzerinde, toplam uzunluğu 625 metre olan 6 adet rıhtıma 

sahiptir.  Deniz derinliği 6-7 metre arasında değişen limanın gemi kabul kapasitesi 700 
adet/yıl, yolcu kabul kapasitesi 200 bin kişi/yıl ve elleçleme kapasitesi ise 400 ton/yıl 
olup bu limanda 2016 yılında faaliyette bulunulmamıştır. 

-Gökçeada-Uğurlu Limanı faaliyetleri:  
32 bin m² alan üzerinde, toplam uzunluğu 76 metre olan 2 adet rıhtıma sahiptir.  

Deniz derinliği 6-8 metre arasında değişen limanın gemi kabul kapasitesi 365 adet/yıl, 
depolama kapasitesi ise 200 m² olup bu limanda 2016 yılında faaliyette 
bulunulmamıştır. 
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Çanakkale-Kabatepe ve Gökçeada Uğurlu Limanlarının stratejik özelliklere 
sahip olması nedeniyle ÖİB tarafından bir çalışmanın bulunmadığı, Kuzu Liman 
sahasının bir bölümüne Marina yapılmasına ilişkin ise bir çalışmanın sürdürüldüğü 
görülmüştür. 

-Güllük Limanı faaliyetleri: 
Güllük Limanı, Muğla-Milas İlçesi’nde, 6.062 m² alanda yer almakta olup 

27.01.1981 tarihinde Köy Tüzel kişiliği ve Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan protokol 
çerçevesinde kurum bünyesine devredilmiştir. 

Liman, toplam uzunluğu 80 metre olan 1 adet rıhtıma sahip olup gemi kabul 
kapasitesi 365 adet/yıl’dır. 

Güllük Limanında sadece Barınma hizmeti verilmekte olup, bu faaliyet mevcut 
TDİ Liman Hizmetleri tarifesi kapsamında Şirket tarafından yerine getirilmektedir.  

Güllük Liman Şefliği 2016 yılını, sadece 1 güvenlik görevlisi personel mevcudu 
ile tamamlamış olup, 27,3 bin TL hizmet geliri elde edilmiştir. Bu miktar toplam TDİ 
hizmet gelirinin %0,07’sini oluşturmuştur. 

Kabatepe ve Güllük Liman Şefliklerinin2016 yılı faaliyetleri sonucunda toplam 
532,2 bin TL gelir elde edilmiş, faaliyetler giderleri ise 1.414,4 bin TL olarak 
gerçekleşmiş, 2016 yılı faaliyetleri sonucunda 882,2 bin TL zarar elde edilmiştir. 
Faaliyet gelirleri TDİ toplam faaliyet gelirlerinin %1,42’sini, faaliyet gideri ise 
%6,58’ini oluşturmuştur. 

Faaliyet gelirlerinin; 
- %56,2’si, Kiracılara verilen elektrik satış bedelinden, 
- %31,0’i, 173 adet gemiye verilen “Barınma” hizmetlerinden, 
- %6,6’sı, 4.533 ton “Tatlı Su Satış” hizmetlerinden,  
- %2,9’u, 47 gemiye verilen “Palamar” hizmetlerinden,  
- %1,6’ sı, “Atıkların Alınması” hizmetlerinden, 
-%1,5’i, “Otopark” hizmetlerinden,  
- %0,2’si ise “Yolcu Salonu” hizmetlerinden elde edilmiştir. 
Güllük Limanından elde edilen gelir sadece barınma (27,3 bin TL) 

hizmetlerinden olmuştur. 
TDİ tarafından işletilen limanlarda 2016 yılında sürdürülen tüm limancılık 

faaliyetleri, program ve 2015 yılına göre karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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           Tablo : 14 - 2016 yılında sürdürülen hizmet türlerine göre faaliyetler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yükleme-Boşaltma hizmetleri: 
2012 yılına kadar bu konuda bir hizmet verilememekte iken, Tekirdağ 

Limanı’nın devralınmasıyla birlikte Şirket faaliyetlerinde bir gelişme sağlanmıştır.  
2012 yılından bu yana; 1.342 bin ton, 1.802 bin ton, 1.649 bin ton, 1.558 bin 

ton ve 2016 yılında da programın sadece %2 altında kalınarak geçen yıla göre %1 
artışla 1.568 bin ton yükleme-boşaltma hizmeti verilmiştir.   

-Ardiye-Terminal hizmetleri: 
Sadece Tekirdağ Limanında verilen bu hizmet 2009-2010 yıllarında 10 bin adet 

iken, 2011-2012 yıllarında 895-642 adete düşmüş, 2013-2015 yıllarında tekrar 
yükselerek 3,9 bin, 6,1 bin ve 2,4 bin adete çıkmışken 2016 yılında programın %3 
altında 825 adet olarak gerçekleşmiştir. 

-Barınma hizmetleri: 
Gökçeada Kuzu Limanı ve Uğurlu İskelesi hariç tüm limanlarda bu hizmet 

verilmektedir.  Barınma hizmetinin %76’sı Tekirdağ Limanından verilmiştir.   

2015

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre

2015 yılına 
göre

Yükleme - Boşaltma Bin ton 1.558 1.600 1.568 98 101
Ardiye - Terminal Adet 2.392 850 825 97 34
Barınma Hizmetleri
- Gemi adedi Adet 713 615 622 101 87
- Gemi tonajı Bin GRT 1.176 900 1.224 136 104
Römorkaj hizmeti
- Gemi adedi Adet 415 375 377 101 91
- Gemi tonajı Bin GRT 1.724 800 726 91 42
Pilotaj
- Gemi adedi Adet 422 415 387 93 92
- Gemi tonajı Bin GRT 1.740 800 746 93 43
Yolcu salonu hizmeti
- Gemi adedi Adet 30 25 19 76 63
- Yolcu sayısı Adet 4.638 7.500 6.419 86 138
Tatlı su sağlama Bin ton 10 9 7 78 70
Palamar hizmeti
- Gemi adedi Adet 658 710 658 93 100
- Gemi tonajı Bin GRT 1.996 1.635 1.996 122 100

Hizmet türleri Birim
2016 Gerçekleşme oranı (%)
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2013 yılında 1.196 adet gemiye verilen hizmet haricinde 2009-2015 döneminde 
ortalama yılda 694 adet gemiye hizmet verilmiştir. 2016 yılında programın %1 üzerine 
çıkılarak geçen yılın %3 altında 622 adet gemiye barınma hizmeti verilmiştir. 

-Römorkaj ve Pilotaj hizmetleri: 
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/29 sayılı 

kararı ile, TDİ’nin Türk Boğazlarında ve İzmir’de verdiği kılavuzluk ve römorkaj 
hizmetlerinden çekilmesine, söz konusu hizmetler ile bu hizmetlerde kullanılan ve 
mülkiyeti TDİ adına kayıtlı olan kılavuzluk hizmet binaları ile ekipman, alet, edevat, 
deniz vasıtalarının yedekleri ve demirbaşları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 
(KEGM)’ ne bila bedel devredilmesine karar verilmiştir.   

Bunun sonucu olarak, 2012 yılından itibaren sadece Tekirdağ limanından 
verilebilen bu hizmet 2016 yılında programlandığı düzeyde, geçen yıla göre %8-%9 
azalışla gerçekleştirilmiştir.  

-Yolcu salonu hizmetleri: 
2016 yılında, bu hizmetin %98,8’i Sarayburnu Limanından, %1,2’si ise 

Çanakkale Kabatepe Limanından verilmiştir. 
İstanbul-Salıpazarı Limanının işletme hakkının devredilmesine kadar geçen 

süreçte 2012 yılında 382, 2013 yılında 408 gemiye hizmet verilmişken bu sayı 2014 
yılında 19’a düşmüş, 2015 yılında 30 olarak gerçeklemiş, 2016 yılında ise yine 19 
gemiye hizmet verilebilmiştir. 

Bu düşüşte, turizm sektöründe yaşanan darboğaz ile birlikte turist taşıyan 
kurvaziyer sayısındaki azalış etkili olmuştur.  Çok sayıda turizm firmasının Türkiye 
limanlarını seyahat portföylerinden çıkarması Şirket hizmetlerini ve dolayısıyla 
faaliyet gelirlerini olumsuz yönde etkilemiştir.  

-Tatlı su satış hizmeti: 
2016 yılında tatlı su satış hizmeti ağırlıklı olarak Sarayburnu Limanından, 

Çanakkale Kabatepe Limanından ve Tekirdağ Limanından, %4 oranında da Paşa 
Limanı Su İskelesi’nden verilmiştir.  2009-2013 döneminde ortalama yılda 98 bin ton 
su satışı yapılmışken bu sayı 2014’de 11 bin ton’a, 2015’de 10 bin ton’a ve 2016 
yılında ise 7 bin ton’a düşmüştür.  

-Palamar hizmeti: 
Gemilerin iskeleye, rıhtıma veya şamandıraya halatla bağlanması işi Palamar 

hizmeti olarak adlandırılmaktadır.  2016 yılında, Tekirdağ Limanında 91 adet Ro-Ro 
ve 400 gemiye verilen bu hizmet karşılığı 196,5 bin TL, Kabatepe Limanında ise 47 
gemiye verilen palamar hizmeti karşılığı 15,2 bin TL gelir elde edilmiştir. 

-ISPS CODE hizmeti: 
Gemi ve liman tesislerinin güvenlik gereksinimlerini düzenleyen ISPS CODE 

hizmeti karşılığında 2016 yılında Tekirdağ limanında 560,4 bin TL, Sarayburnu 
Rıhtımında 62,6 bin TL gelir elde edilmiştir. 
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-Diğer hizmetler; 
Tekirdağ Limanından verilen; Ro-Ro araç indirme-bindirme, Ro-Ro sefer başı, 

tartıve taşıt kiralama hizmetleri, Tekirdağ ve Sarayburnu Limanlarından verilen; 
akaryakıt hizmetleri, Kabatepe Limanından verilen; atıkların alınması, v.b. (otopark, 
elektrik satışı) gibi hizmetler TDİ’nin diğer gelir getiren faaliyet alanlarını 
oluşturmuştur. 

Yukarıdaki tabloda 2015 verileri içerisinde Ordu Limanı faaliyetleri de 
bulunmaktadır.  Ordu Liman’ı 2015 yılı içinde Ordu Büyükşehir Belediyesine 
devredilmiştir. 

Genel Değerlendirme; 
Önceki yıllara ait denetim raporlarında; İstanbul Salıpazarı Limanı’nın 

işletilmesinden başka önemli bir hizmet üretimi kalmayan Şirketin, bu limanın 
özelleştirilmesi sonrasında işlevinin daha da azalacağı ve özelleştirilen limanların 
denetimi ve gelirinden pay alınması dışında Genel Müdürlük düzeyinde bir fonksiyonu 
kalmayacağı belirtilerek, Şirket tarafından sürekli gelişen denizcilik sektöründe yeni 
görevler üstlenmek üzere uygun projelerin geliştirilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtlarda ise; denizcilik sektöründe yeni görevler 
üstlenmek üzere uygun projelerin geliştirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yapıldığından söz edilmiş, ancak ayrıntılı bilgi 
verilmemiştir.  

Bununla birlikte, işletmesi önceki yıllarda özelleştirilen limanlarda bazı 
sorunlar yaşanması nedeniyle bunların geri alınmasının gündeme gelmesi ve Tekirdağ 
Limanının işleticisi tarafından geri verilmesi Şirket’e yeni bir çalışma alanı 
sağlamıştır.  

Bunun yanı sıra diğer bazı liman ve iskelelerin de Şirketin varlıkları arasına 
alınarak özelleştirilmesinin gündeme geldiği bilinmektedir. 

Şirketin liman işleticisi olarak faaliyetlerine devam etmesini gerekli kılan diğer 
bir husus ise Salıpazarı Limanı’nda özelleştirme sonrasında yapılacak rıhtım 
genişletmesi çalışmaları sırasında yanaşma yeri ihtiyacının Sarayburnu’nda 
karşılanabilecek olmasıdır. Bunun yanı sıra, mevcut rıhtımın Karaköy tarafında olan 
bölümünün projede halka açık alan olarak kullanılması öngörüldüğünden, yenileme 
projesi tamamlandığında gemi yanaşma yeri kapasitesinin azalacağı, dolayısıyla 
Sarayburnu rıhtımına gelecekte de ihtiyaç duyulacağı görülmektedir.  

Buna karşılık, ülke limanları arasında turizm amaçlı yolcu taşımacılığı 
yapılamaması önemli bir eksiklik olarak kendini göstermektedir.  Yolcu taşımacılığı 
konusunda oldukça deneyimli olan Şirketin, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla 
turizm amaçlı işbirliğine gidip deneyiminden kaynaklanan bilgi birikimi yanında isim 
hakkını da kullanarak proje geliştirmesi uygun bir çözüm olarak görülmektedir.  Bu 
kapsamda dikkat çeken diğer bir husus ise dünyada denizle özdeşlemiş sayılı 
şehirlerden olan İstanbul ve İzmir adını taşıyan yolcu gemilerinin dahi olmaması ve 
ülke kıyılarındaki bu iki önemli şehir arasında denizden ulaşımın sağlanamamasıdır.  
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-Diğer hizmetler; 
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akaryakıt hizmetleri, Kabatepe Limanından verilen; atıkların alınması, v.b. (otopark, 
elektrik satışı) gibi hizmetler TDİ’nin diğer gelir getiren faaliyet alanlarını 
oluşturmuştur. 

Yukarıdaki tabloda 2015 verileri içerisinde Ordu Limanı faaliyetleri de 
bulunmaktadır.  Ordu Liman’ı 2015 yılı içinde Ordu Büyükşehir Belediyesine 
devredilmiştir. 

Genel Değerlendirme; 
Önceki yıllara ait denetim raporlarında; İstanbul Salıpazarı Limanı’nın 

işletilmesinden başka önemli bir hizmet üretimi kalmayan Şirketin, bu limanın 
özelleştirilmesi sonrasında işlevinin daha da azalacağı ve özelleştirilen limanların 
denetimi ve gelirinden pay alınması dışında Genel Müdürlük düzeyinde bir fonksiyonu 
kalmayacağı belirtilerek, Şirket tarafından sürekli gelişen denizcilik sektöründe yeni 
görevler üstlenmek üzere uygun projelerin geliştirilmesi önerilmiştir. 

Şirket tarafından verilen yanıtlarda ise; denizcilik sektöründe yeni görevler 
üstlenmek üzere uygun projelerin geliştirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma yapıldığından söz edilmiş, ancak ayrıntılı bilgi 
verilmemiştir.  

Bununla birlikte, işletmesi önceki yıllarda özelleştirilen limanlarda bazı 
sorunlar yaşanması nedeniyle bunların geri alınmasının gündeme gelmesi ve Tekirdağ 
Limanının işleticisi tarafından geri verilmesi Şirket’e yeni bir çalışma alanı 
sağlamıştır.  

Bunun yanı sıra diğer bazı liman ve iskelelerin de Şirketin varlıkları arasına 
alınarak özelleştirilmesinin gündeme geldiği bilinmektedir. 

Şirketin liman işleticisi olarak faaliyetlerine devam etmesini gerekli kılan diğer 
bir husus ise Salıpazarı Limanı’nda özelleştirme sonrasında yapılacak rıhtım 
genişletmesi çalışmaları sırasında yanaşma yeri ihtiyacının Sarayburnu’nda 
karşılanabilecek olmasıdır. Bunun yanı sıra, mevcut rıhtımın Karaköy tarafında olan 
bölümünün projede halka açık alan olarak kullanılması öngörüldüğünden, yenileme 
projesi tamamlandığında gemi yanaşma yeri kapasitesinin azalacağı, dolayısıyla 
Sarayburnu rıhtımına gelecekte de ihtiyaç duyulacağı görülmektedir.  

Buna karşılık, ülke limanları arasında turizm amaçlı yolcu taşımacılığı 
yapılamaması önemli bir eksiklik olarak kendini göstermektedir.  Yolcu taşımacılığı 
konusunda oldukça deneyimli olan Şirketin, bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla 
turizm amaçlı işbirliğine gidip deneyiminden kaynaklanan bilgi birikimi yanında isim 
hakkını da kullanarak proje geliştirmesi uygun bir çözüm olarak görülmektedir.  Bu 
kapsamda dikkat çeken diğer bir husus ise dünyada denizle özdeşlemiş sayılı 
şehirlerden olan İstanbul ve İzmir adını taşıyan yolcu gemilerinin dahi olmaması ve 
ülke kıyılarındaki bu iki önemli şehir arasında denizden ulaşımın sağlanamamasıdır.  

 

 

 

Ayrıca, Çanakkale’de bulunan limanlara deniz turizmine yönelik yeni imkânlar 
kazandırılması gerekmektedir. Yüksek tonajlı gemilerin yanaşmasına uygun iskelesi 
olan Güllük limanı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca bu kapsamda değerlendirilmek 
üzere çalışmalar yapılmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen liman işletmeciliğinin özel 
sektöre açılması ve bu kapsamda yeni limanların da işletmeye alınması ülkedeki deniz 
ulaştırma faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiş, deniz yoluyla yapılan ithalat ve 
ihracatın gereksinim duyduğu elleçleme kapasitesini karşılayabilir hale getirmiştir. 
Buna karşılık liman işleticisi özel kuruluşlar tarafından yapılan tespitlerde ülkede bu 
alanda önemli sorunlar yaşandığını ve çözümünün oldukça kapsamlı yasal 
düzenlemelerle kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu anlamda, 
köklü bir geçmişe sahip TDİ’nin, bir anlamda özel sektöre deneyimli personel 
sağlayan bir okul olduğu, bu nedenle mutlaka var olması gerektiği hususu 
değerlendirilmelidir. 

Deniz Ticaret Odası tarafından hazırlanan raporlarda ise halen bilinen ve 
üzerinde uzlaşı sağlanmış bir master plan olmadığından özel liman işletmecilerinin 
geleceğe yönelik öngörüde bulunmakta zorlandıkları, nerede, ne zaman hangi limanın 
ortaya çıkacağının bilinmediği, limanların ne kadar genişletilebileceği konusunda bir 
planlama yapamadıkları, özel limanlara yönelik karayolu ve demiryolu yatırımlarının 
yetersiz olduğu, multimodal taşımaya uyum sağlanamaması nedeniyle komşu ülkelerle 
rekabette zorlanıldığı, mevzuat ve resmi kurumlarla ilişkiler açısından önemli 
sorunlarla karşılaşıldığı, yeni yatırımların gerçekleştirilmesinin uzun zaman aldığı, 
alınan römorkaj ve kılavuzluk hizmetinde tekelleşmenin yaşandığı ve ücretlerinin çok 
yüksek olduğu, belediyelerin limanları bir gelir kaynağı olarak gördükleri, kabotaj yük 
ve yolcu taşımacılığının yetersizliği önemli sorunlar olarak sıralanmaktadır. 

Nitekim 2014-2018 dönemini kapsayan onuncu kalkınma planında “851. Liman 
yönetiminde dağınıklığın giderilmesini ve kamu tarafından belirlenecek politikaların 
her bir limanın ihtiyaçları da göz önüne alınarak uygulanmasını sağlayacak, 
Türkiye’ye uygun bir liman yönetim modeli hayata geçirilecektir” şeklinde ifade yer 
almaktadır. Dolayısıyla, ülkede özel liman işletmeciliğinde sorunların yaşanması bu 
alanı kârlı bir faaliyet alanı olmaktan alıkoymakta, Tekirdağ ve Ordu Limanlarında 
olduğu gibi işletmesi daha önce özelleştirilmiş limanların dahi geri alınmasına neden 
olmaktadır.  

Benzeri örneklerin diğer limanlarda da yaşanması muhtemel olduğundan, yeni 
bir yasal düzenleme yapılıp özel işletmeciliğin önünün açılmasına kadar geçecek 
sürede kamu kurum ve kuruluşları liman işletmeciliğinde yeniden bir görev 
üstlenebileceği değerlendirilmektedir. 

2-Üretim maliyetleri: 
Şirket tarafından üretilen mal ve hizmetler liman ve tersanecilik olarak iki ana 

grupta toplanmış olup, liman hizmetleri maliyeti hizmet üretim maliyeti, tersane 
hizmetleri ise mal üretim maliyeti olarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda olmak 
üzere, 2016 yılı maliyetleri 2015 yılı maliyetleriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Tablo : 15 - Mal ve hizmet maliyetlerinin karşılaştırılması 

 
Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere 2016 yılında, geçen 

yıla göre; 
- Hizmet üretiminde %4 azalış, 
- Genel Yönetim giderlerinde %8 azalış, 
Bunun sonucu olarak, 
- Maliyet giderleri toplamında %6 oranında azalış gerçekleşmiştir. 
2014 yılına göre maliyet giderleri azalışı ise %14’e ulaşmıştır. 

Ödeneğe 
göre

2015 
yılına göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %

I. Üretimle Doğrudan İlgili Giderler:
A- Hizmet Üretimi
- İlk madde ve malzeme 131 0,3 155 0,3 132 0,3 85 101
- İşçilik ücret ve giderleri 5.395 10,9 4.560 10,3 4.513 9,7 99 84
- Dışarıdan sağl.fayda ve hiz. 16.868 34,0 14.696 33,1 16.724 36,0 114 99
- Çeşitli giderler 35 0,1 116 0,3 115 0,2 99 329
- Vergi, resim ve harç giderleri
- Amortisman ve tük.payları

Toplam (A) 22.429 45,2 19.527 43,9 21.484 46,2 110 96
B- Mal üretimi
- İlk madde ve malzeme
- İşçilik ücret ve giderleri
- Genel üretim giderleri

Toplam (B)
Toplam (I) 22.429 45,2 19.527 43,9 21.484 46,2 110 96

II. Üretimle Dolaylı İlgili Giderler:
- Araştırma-Geliştirme
- Pazarlama satış ve dağıtım
- Genel yönetim 27.177 54,8 24.908 56,1 24.968 53,8 100 92

Toplam (II) 27.177 54,8 24.908 56,1 24.968 53,8 100 92
III.Maliyet Giderleri Toplamı (I+II) 49.606 100,0 44.435 100,0 46.452 100,0 105 94
IV.Üretim Miktarı
V. Birim Maliyet

Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Ödeneğin son 
durumu

Gerçekleşen
Üretim ve Alımın Mahiyeti ve 

Giderleri

2015 2016
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Ödenek ayrılmayan; vergi, resim ve harç giderleri, amortisman ve tükenme 
payları, mal üretimi, araştırma-geliştirme giderleri ve pazarlama satış-dağıtım giderleri 
kalemlerinde program doğrultusunda gider oluşmamıştır. 

Mal üretim maliyeti 2016’da da gerçekleşmemiş olup, bunun nedeni Tersane 
faaliyetlerinin tamamen durdurulmuş olmasıdır. 

Şirket tarafından sağlanan limancılık hizmetleri kapsamında 2016 yılında 
üretilen hizmetlerin birim maliyetleri ise 2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
tabloda sunulmuştur. 

Tablo : 16 - Üretilen hizmetler 

Hizmet 
türü Birimi 

2015 2016 Geçen yıla 

Miktar 
Toplam 
maliyet 

Birim 
mali-
yet Miktar 

Ödeneğin 
son 

durumu 
Toplam 
maliyet 

Birim 
mali-
yet 

göre birim 
maliyet 

gerçekleşmesi 

TL TL TL TL TL TL % 
Barınma 
Yeri 

Gemi 
adedi 713 1.529.516 2.145 622 1.947.068 1.959.060 3.145 1.000 147 

Tatlı su  
verilmesi 

Bin 
ton 10 600.283 60.028 7 263.852 254.419 36.346 (23.682) 61 

Yolcu  
Salonu 

Yolcu 
adedi 4.638 149.153 32 6.419 351.759 331.896 52 20 163 

Yükleme 
Boşaltma 

Bin 
ton 1.558 11.947.84

9 7.669 1.568 7.547.933 10.474.680 6.680 (989) 87 

Pilotaj Bin 
GRT 1.740 849.334 488 746 749.194 701.865 941 453 193 

Römorkaj Bin 
GRT 1.723 1.362.738 791 726 1.314.729 1.211.109 1.668 877 211 

Palamar Bin 
GRT 1.996 287.159 144 1.959 147.089 139.505 71 (73) 49 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Tekirdağ Limanı 
işletmesinin devralınması sonrasında Şirket’in en önemli limancılık faaliyeti yükleme-
boşaltma hizmeti olmuş, bunu barınma yeri ve römorkaj-pilotaj hizmetleri izlemiştir. 

Hizmet türleri itibarıyla, geçen yıla göre birim maliyetlerde; 
- Palamar hizmetlerinde %51, 
- Tatlı su verilmesi hizmetlerinde %39, 
- Yükleme-boşaltma hizmetlerinde %13 azalma sağlanmıştır. 
Buna karşılık, 
- Barınma hizmetlerinde %47, 
- Yolcu salonu hizmetlerinde %63, 
- Pilotaj hizmetlerinde %93 ve  
- Römorkaj hizmetlerinde %111 oranlarındaki birim maliyet artışı dikkati 

çekmektedir. 
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Yolcu salonu olarak hizmet verilen yolcu sayısının %38 oranında artmasına 
karşılık verilen hizmetin birim maliyetinin %63 oranında artmasının nedeni 331,9 bin 
TL olan maliyet tutarının %78’ini oluşturan Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler” 
kalemindeki artış olmuştur. 

Barınma hizmeti verilen gemi sayısında %13 oranında azalmaya karşılık 
maliyetin %28 oranında artması sonucu birim maliyette %47 oranında artış 
oluşmuştur.  Bu artışta da Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet” kalemindeki %78 
oranındaki artış etkili olmuştur. 

F-Pazarlama: 
Kuruluşun ana statüsünde; limancılık, şehir içi yolcu, iç ve dış sularda yolcu, 

araç taşımacılığı ile tersane işletmeciliği ana faaliyet konuları olarak belirlenmiş olup 
denizyolu gemilerinin satışı ve şehir hatları işletmesinin belediyelere devredilmesi 
nedeniyle iç ve dış sularda yolcu ve araç taşımacılığı fiilen sona ermiştir. 

Şirket’in en önemli faaliyetlerinden olan boğazlar ve Marmara Denizi’nde 
yapılan kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin de, ÖYK kararı ile Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne 15.06.2010 tarihinden itibaren devredilmesi sonucunda Kuruluşun 
fonksiyonel işletme faaliyetlerinin önemli ölçüde azalmıştır. 

Kuruluşun 2016 yılı satışları detaylı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

         Tablo : 17 - Satışlar 

Satışlar 

2015 2016 
  Program   

Gerçekleşen 
Bin TL 

İlk Durum 
Bin TL 

Son Durum 
Bin TL 

  Gerçekleşen 
Bin TL 

 Liman Hizmetleri: 
Yurtiçi Satışlar 
Yurtdışı Satışlar 
Toplam Satışlar 

                         
3.947   

33.567 

                  
4.000  

30.245 

                    
12.712  
17.986 

12.912 
24.837 

37.514 34.245 30.698 37.749 
Toplam Satışlar 37.514 34.245 30.698 37.749 

Şirketin satış hasılatı liman hizmetlerinden sağlanmakta olup 2016 yılı brüt 
satışları tutarı geçen yıldan %0,6 fazlasıyla 37,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun; %97,2 oranında 36,7 milyon TL’si Tekirdağ Liman İşletmesi 
Müdürlüğü’nden, % 1,4 oranında 514 bin TL’si Sarayburnu Liman Müdürlüğü’nden 
ve %1,4 oranında 532 bin TL’si de Kabatepe-Güllük Liman Şefliğinden sağlanmıştır. 

Brüt satış hâsılatından 305 bin TL tutarındaki satış indirimleri sonucunda net 
satışlar 37.445 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Net satışların ayrıntısına aşağıda yer 
verilmiştir. 
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Şirketin satış hasılatı liman hizmetlerinden sağlanmakta olup 2016 yılı brüt 
satışları tutarı geçen yıldan %0,6 fazlasıyla 37,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bunun; %97,2 oranında 36,7 milyon TL’si Tekirdağ Liman İşletmesi 
Müdürlüğü’nden, % 1,4 oranında 514 bin TL’si Sarayburnu Liman Müdürlüğü’nden 
ve %1,4 oranında 532 bin TL’si de Kabatepe-Güllük Liman Şefliğinden sağlanmıştır. 

Brüt satış hâsılatından 305 bin TL tutarındaki satış indirimleri sonucunda net 
satışlar 37.445 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Net satışların ayrıntısına aşağıda yer 
verilmiştir. 

 
 
 
 

 

 

 

Tablo : 18 - Liman hizmetleri gelir grupları 

Liman hizmetleri gelir grupları. Net satış tutarları  (Bin TL) 
Yurt İçi  Yurt Dışı Toplam 

Pilotaj hizmet satışları 267 1.118 1.385 
Romörkor hizmet satışları 865 1.547 2.412 
Barınma yerleri hizmet satışları 545 984 1.529 
Tatlı su satışı 61 51 112 
Atıkların alınması hizmet satışları 9 - 9 
Yükleme Boşaltma Hizmet Satışları 4.880 15.914 20.794 
Ardiye hizmet satışları 2.913 2.909 5.822 
Terminal hizmet satışları 336 277 613 
Palamar hizmet satışları 78 135 213 
Yolcu salonu hizmet satışları 1 97 98 
Diğer liman hizmetleri 2.855 1.603 4.458 
Toplam  12.810 24.635 37.445 

Hizmet gelirlerinin %66 oranında ağırlıklı kısmı yurt dışı gemilere yönelik 
hizmet satışlarından sağlanmıştır. Toplam gelirlerin ağırlıklı kısmı ise yükleme, 
boşaltma işleri ile ardiye hizmetleri ve römorkaj işlerinden elde edilmiştir. 

G-Sigorta İşleri : 
Şirketin sigorta işlerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  

Tablo : 19 - Sigorta İşleri 

Sigorta türü 
Sigorta 
kıymeti 

Ayrılan fon 
veya 

ödenen 
prim tutarı 

Mahsup 
veya tahsil 
edilen hasar 

tutarı 

Fark  Birikmiş iç 
sigorta fonu 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Geçen yıldan 
devreden           
     İç sigorta fonu         26.453  
B-Yıl içinde yaptırılan      
1-İç sigorta 105.683 611 - (611) 611 
2-Dış sigorta 84.126 99 - (99)  - 

Toplam (B) 189.809 710 - (710) 27.064 
C-Gelecek yıla devreden    

  
     İç sigorta fonu         27.064 

2016 yılında 106 milyon TL’lik kıymet dahili  sigorta kapsamına, 84 milyon 
TL’lik kıymet de harici  sigorta kapsamına alınarak  yıl içinde toplam 611 bin TL’lik 
iç sigorta fonu ayrılmış, 99 bin TL’de dış sigorta primi ödenmiştir.  2017 yılına 27 
milyon TL’lik iç sigorta fonu devretmiştir.   

H-İşletme sonuçları : 
1-Satışların kârlılığı : 
2016 yılı faaliyet kârının oluşumu üniteler itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.  
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      Tablo : 20- Satışların kârlılığı 

Satışların 
Karlılığı. 

  Brüt 
Satışlar 

  

Satış 
İndirim-

leri 

Net 
Satışlar 

  

Satışların 
Maliyeti 

  

Faaliyet 
Giderleri 

  

Satış 
Maliyet 
Tutarı 

Faaliyet 
karı veya 

Zararı 

Satışların 
maliyetine 
göre Kar 

veya 
Zarar 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
Liman 
Hizmetleri 37.749 305 37.444 21.484 24.968 46.452 (9.008) (19) 

Genel 
Müdürlük                 

Toplam 37.749 305 37.444 21.484 24.968 46.452 (9.008) (19) 
Satış Programı 34.245 506 33.739 25.701 25.500 51.201 (17.462) (34) 
Programa göre 
fark 3.504 (201) 3.705 (4.217) (532) 4.749 8.454 178 

Önceki yıl 
satışları 37.514 439 37.075 22.429 27.177 49.606 (12.531) (25) 

Şirket 2016 yılında 46,5 milyon TL satış maliyet tutarına karşılık 37,4  milyon 
TL tutarında net hizmet satış geliri elde etmiş böylece 9 milyon TL faaliyet zararı 
meydana gelmiştir.  

Şirketin mülkiyetinde bulunan limanların özelleştirme yoluyla işletme hakkının 
devredilmiş olması ve bir kısım görevlerin başka kuruluşlara devredilmesi sonucu 
Şirketin faaliyet hacmi önemli ölçüde daralmıştır. Bu durum nedeniyle işletme 
faaliyetleri zararla sonuçlanmaktadır. 

TDİ’nin 2016 yılı satış sonuçları göstergeleri aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 21 - Satış sonuçlarına ilişkin göstergeler 

      2015 2016 
Göstergeler 

 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

      % % % 
1- Maliyet giderleri göstergesi: 

 
     

  Satışların maliyeti x 100 
 

61 76 57 
  Net satışlar 

  
  

 
2- Faaliyet giderleri göstergesi 

 
  

 
 

  Faaliyet giderleri x 100 
 

73 76 67 
  Net satışlar 

  
  

 
3- Satış göstergesi: 

 
  

 
 

  Satış maliyetleri toplamı x  100 
 

134 152 124 
  Net satışlar 

  
  

 
4- Faaliyet sonucu göstergesi: 

 
  

 
 

  Faaliyet zararı x 100 
 

(34) (52) (24) 
  Net satışlar 

 
     

           

66 Sayıştay   



 

 

 

      Tablo : 20- Satışların kârlılığı 

Satışların 
Karlılığı. 

  Brüt 
Satışlar 

  

Satış 
İndirim-

leri 

Net 
Satışlar 

  

Satışların 
Maliyeti 

  

Faaliyet 
Giderleri 

  

Satış 
Maliyet 
Tutarı 

Faaliyet 
karı veya 

Zararı 

Satışların 
maliyetine 
göre Kar 

veya 
Zarar 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
Liman 
Hizmetleri 37.749 305 37.444 21.484 24.968 46.452 (9.008) (19) 

Genel 
Müdürlük                 

Toplam 37.749 305 37.444 21.484 24.968 46.452 (9.008) (19) 
Satış Programı 34.245 506 33.739 25.701 25.500 51.201 (17.462) (34) 
Programa göre 
fark 3.504 (201) 3.705 (4.217) (532) 4.749 8.454 178 

Önceki yıl 
satışları 37.514 439 37.075 22.429 27.177 49.606 (12.531) (25) 
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Tablo : 21 - Satış sonuçlarına ilişkin göstergeler 

      2015 2016 
Göstergeler 

 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

      % % % 
1- Maliyet giderleri göstergesi: 

 
     

  Satışların maliyeti x 100 
 

61 76 57 
  Net satışlar 

  
  

 
2- Faaliyet giderleri göstergesi 

 
  

 
 

  Faaliyet giderleri x 100 
 

73 76 67 
  Net satışlar 

  
  

 
3- Satış göstergesi: 

 
  

 
 

  Satış maliyetleri toplamı x  100 
 

134 152 124 
  Net satışlar 

  
  

 
4- Faaliyet sonucu göstergesi: 

 
  

 
 

  Faaliyet zararı x 100 
 

(34) (52) (24) 
  Net satışlar 

 
     

           

 

 

 

Şirket 2016 yılında gerçekleştirdiği her 100 TL tutarında hizmet için 57 TL’si 
maliyet gideri, 67 TL’si de faaliyet gideri olmak üzere toplam 124 TL tutarında hizmet 
satış maliyeti yapmış olup bu faaliyetlerinden dolayı her 100 TL’lik satıştan 24 TL 
zarar etmiştir. 

-Kuruluşun piyasa payı: 
Şirketin mülkiyetinde bulunan limanların ve muhtelif işleticilik faaliyetlerinin 

özelleştirilmesi ve devredilmesi sonucunda görev ve faaliyet alanını önemli ölçüde 
daralmıştır. Şirket özelleştirilen limanların faaliyetlerinin takip ve kontrolünü 
yürütmekte, ayrıca özelleştirme sürecinde bulunan Tekirdağ Limanı ile Sarayburnu 
limanının işletmeciliğini sürdürmektedir. 

2-Milli ekonomiye katkı : 
a) Gayrisafi milli hasılaya katkı : 
Şirketin 2016 yılına ilişkin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) katkısı üretici 

fiyatlarıyla 9,6 milyon TL negatif ve yine alıcı fiyatlarıyla 9,1 milyon TL negatif 
düzeyde oluşmuş, alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH)’ya katkısı ise 15,4 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya Katkı çizelgesi rapor 
ekinde (Ek: 8’de ) yer almaktadır. 

b) Dış ödemeler dengesine etki :   
Şirket 2016 yılında liman hizmetlerinden tarife karşılığı olarak dış alemden 

toplam 24,8 milyon TL gelir sağlamış, 411 milyon TL ödeme yapmıştır. Dış ödemeler 
dengesine etki tablosu (Ek:9)’da yer almıştır.  

c) Hazine ile ilişkiler : 
Şirket 2016 yılında 568 bin TL’si vergi yükümlüsü, 4,5 milyon TL’si de vergi 

sorumlusu sıfatıyla toplam 5,1 milyon TL vergi tahakkuk ettirmiştir.  
Vergiler tablosuna (Ek:10)’da yer verilmiştir.  

I- Bağlı ortaklıklar ve iştirakler : 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’nin Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. bağlı 

ortaklıklar, Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) iştirakler hesabında takip 
edilmektedir.  

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti’ deki sermaye payının %51’i kuruluşa ait olup 
KKTC yasalarına göre kurulan bir Limited Şirket durumundadır.  

TDİ AŞ’nin sermayesine katılım sağladığı şirketlerin sermaye oranları, TDİ 
AŞ’nin taahhüt ve ödediği sermaye payları ile 2016 yılına ilişkin dönem sonuçları ve 
kuruluşa isabet eden temettü payları aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
 
 

67Sayıştay   



 

 

 

Tablo : 22 - Bağlı ortaklık ve iştirakin sermaye oranı 

İştirakler 

İştirakin Kuruluşça 2016 yılı Toplam kamu payı sonunda 
Esas Ödenen Taahhüt  

% 
Ödenen Taahhüt Ödenen 

Sermayesi Sermaye Edilen Bin 
TL % Edilen Bin 

TL % Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

                   
1- Kıbrıs Türk 
Denizcilik  
Ltd.Şti. 

 
4.082 

 
4.082 

 
2.082 

 
51 

 
2.082 

 
100 

 
2.082 

 
2.082 

 
100 

2- Mersin Serbest 
Bölge İşleticisi A.Ş. 
(MESBAŞ) 

5.402 5.402 1.148 21,3 1.148 100 1.148 1.148 100 

                 
Toplam 9.484 9.484 3.230   3.230   3.230 3.230   

 
Tablo : 23 - Bağlı ortaklık ve iştirakin faaliyet sonucu 

İştirakler 

2015  yılı 2016  yılı 
Gerçekleşen Kuruluşa Temettünün Gerçekleşen Kuruluşa Temettünün 

 isabet ödenmiş  isabet ödenmiş 
dönem kârı eden sermayeye dönem kârı eden sermayeye 

 temettü Oranı  temettü oranı 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-  Kıbrıs Türk  
Denizcilik  Ltd.Şti. 428   (355)   

2- Mersin Serbest 
Bölge  İşleticisi A.Ş. 
(MESBAŞ) 

13.703 947 17,5 10.767 983 18,2 

Toplam 14.131 947 17,5 10.412 983 18,2 

-Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti :  
Kıbrıs Türk suları ile dış sularda kara veya havada kombine veya yardımcı her 

türlü nakliye işleri, her türlü yük, akaryakıt, hayvan ve yolcu nakliyatı işleri yapmak 
üzere %49’u Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı’na, %34’ü 
Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’ye ve %17’si ise TDİ’ye ait olan hisse ortaklığı ile 
kurulmuştur. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 19.12.1996 tarih ve 96/37 sayılı kararı ile 
Deniz Nakliyatı Türk AŞ’nin sahip olduğu %34 oranındaki hissesinin TDİ’ye bedelsiz 
devredilmesi sonucu, Şirketin Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin sermayesindeki 
%17 oranındaki hissesi % 51’e yükselmiştir. 

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin 4.081 bin TL sermayesine TDİ A.Ş. %51 
nispetinde 2.082 bin TL iştirakte bulunup sermaye taahhüdünün tamamını ödemiştir.  

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2016 yılı faaliyetini 355 bin TL zarar ile 
kapatmıştır.  
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Tablo : 23 - Bağlı ortaklık ve iştirakin faaliyet sonucu 

İştirakler 

2015  yılı 2016  yılı 
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Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-  Kıbrıs Türk  
Denizcilik  Ltd.Şti. 428   (355)   
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Toplam 14.131 947 17,5 10.412 983 18,2 

-Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti :  
Kıbrıs Türk suları ile dış sularda kara veya havada kombine veya yardımcı her 

türlü nakliye işleri, her türlü yük, akaryakıt, hayvan ve yolcu nakliyatı işleri yapmak 
üzere %49’u Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı’na, %34’ü 
Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’ye ve %17’si ise TDİ’ye ait olan hisse ortaklığı ile 
kurulmuştur. 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 19.12.1996 tarih ve 96/37 sayılı kararı ile 
Deniz Nakliyatı Türk AŞ’nin sahip olduğu %34 oranındaki hissesinin TDİ’ye bedelsiz 
devredilmesi sonucu, Şirketin Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin sermayesindeki 
%17 oranındaki hissesi % 51’e yükselmiştir. 

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti.’nin 4.081 bin TL sermayesine TDİ A.Ş. %51 
nispetinde 2.082 bin TL iştirakte bulunup sermaye taahhüdünün tamamını ödemiştir.  

Kıbrıs Türk Denizcilik Ltd. Şti. 2016 yılı faaliyetini 355 bin TL zarar ile 
kapatmıştır.  

 

 

 

-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) :  
MESBAŞ 1986 yılında, Mersin Serbest Bölgesinin mevcut alanları ile ileride 

tahsis edilecek genişleme alanlarını ve kendi mülkündeki alanları ilgili mevzuat 
uyarınca işletmek, kurup işletmek ve yap-işlet-sahip ol modeline göre kurup işletmek 
amacıyla kurulmuştur. 

MESBAŞ’ın sermayesinde %21,26 nispetinde hissesi bulunan Deniz Nakliyatı 
T.A.Ş.’nin hissesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 19.12.1996 tarih ve 96/37 sayılı 
kararı ile TDİ’ye bedelsiz olarak devredilmiştir. 

TDİ A.Ş.’nin, MESBAŞ’ ın 5.402 bin TL’lik nominal sermayesinde %21,26 
oranında 1.148 bin TL iştirakte bulunarak sermaye taahhüdünün tamamını ödemiştir. 

MESBAŞ’ın 2016 yılı dönem kârı 10.767 bin TL olarak gerçekleşmiş olup 
TDİ’ye isabet eden temettü tutarı 983 bin TL’dir. 

TDİ AŞ’ye ait MESBAŞ’da bulunan %21,26 oranında hissesinin 
özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde 
bulunulması önerilir. 

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

30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, TBMM Genel Kurulunun 
27.6.2000 tarihli 119 uncu Birleşiminde onaylanmıştır. Türkiye'yi 21. yüzyıla 
hazırlamanın gerekli alt yapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan 2001-2023 yıllarını 
kapsayan Uzun Vadeli Gelişme Stratejisinin ortaya koyduğu perspektif, öncelikleri ve 
politikaları itibarıyla çağın değişen ekonomik ve sosyal gelişmelerini dikkate 
almaktadır. 

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

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

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

Yüksek Planlama Kurulu’nun 02.10.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Raporuyla 
Bakanlar Kurulu’na sunulan “2016 Yılı Programı” ile “2016 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12.10.2015 
tarihinde kararlaştırılmış, 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.  Sözkonusu Kararın eki “2016 Yılı Programı” ise 31.03.2016 tarih ve 
29670 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararında; 2016 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu 
Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2016-2018) ve 2016 Yılı Programının 
öncelikleri esas alınması öngörülmüştür.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan 
Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) nın 18.09.2015 tarih ve 28422 sayılı yazısı üzerine, 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 12.10.2015 tarihinde kararlaştırılmış, 04.11.2015 tarihve  29522 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2016 Yılı Yatırım Programı ise; Onuncu Kalkınma Planında, 2016-2018 Orta 
Vadeli Programında ve 2016 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda 
hazırlanarak 31.03.2016 tarih ve 29670 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

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

projeleri, diğer idarelerle beraber 2016 Yılı Yatırım Programında sektörelbazda 
düzenlenmiştir. Yatırım projeleri; "etüt proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni 
projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, 
karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2015 sonuna kadar tahmini harcama 
miktarı ve 2016 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.  

TDİ için 2016 Yılı Yatırım Programında 1 adet proje yer almış ve 3,5 milyon 
TL ödenek ayrılmıştır. Şirketin 2016 yılı yatırım programında yer alan 2016E020030 
no.lu projenin alt harcama kalemlerine ait Detay Programı, 21.04.2016 tarih ve 53 
sayılı Bakanlık Onayı ile kabul edilmiştir. 

Yıl içerisinde program revizyonuna gerek duyulmuş; Maliye Bakanlığı’nın 
16.03.2015 tarih 49 sayılı ve 10.12.2015 tarih 175 sayılı Olurlarıyla; ödenek miktarı 
değişmeden proje içinde revizyona gidilmiş, üç olan alt proje sayısı dörde 
çıkarılmıştır. 

Programda 1 adet proje için toplam 3,5 milyon TL’lik ödenek öngörülmüş olup, 
bu kapsamda yer alan projelerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
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Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12.10.2015 
tarihinde kararlaştırılmış, 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.  Sözkonusu Kararın eki “2016 Yılı Programı” ise 31.03.2016 tarih ve 
29670 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararında; 2016 Yılı Yatırım Programı uygulamalarında Onuncu 
Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2016-2018) ve 2016 Yılı Programının 
öncelikleri esas alınması öngörülmüştür.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel 
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düzenlenmiştir. Yatırım projeleri; "etüt proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni 
projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, 
karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2015 sonuna kadar tahmini harcama 
miktarı ve 2016 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.  

TDİ için 2016 Yılı Yatırım Programında 1 adet proje yer almış ve 3,5 milyon 
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no.lu projenin alt harcama kalemlerine ait Detay Programı, 21.04.2016 tarih ve 53 
sayılı Bakanlık Onayı ile kabul edilmiştir. 

Yıl içerisinde program revizyonuna gerek duyulmuş; Maliye Bakanlığı’nın 
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Programda 1 adet proje için toplam 3,5 milyon TL’lik ödenek öngörülmüş olup, 
bu kapsamda yer alan projelerin ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
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2015 yılında; 4,5 milyon TL ödeneğe karşılık 516 bin TL’lik harcama yapılarak 
yatırım programında %11,5 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmışken, 2016 yılında; 
3,5 milyon TL ödeneğe karşılık %26,4 oranında nakdi gerçekleşme ile 924 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Nakdi yatırım tutarlarının ödenek tutarına bölünmesiyle elde edilen “Yatırım 
Gerçekleşme” oranlarına bakıldığında; 2010 yılında %20,6 ve takip eden yıllarda, 
%2,6, %8,9, %5,0, %5,6, %11,5 ve 2016 yılında ise %26,4 oranında yatırım 
gerçekleşmesi olduğu görülmektedir.  Esas itibarıyla, 2016 yılında elde edilen %26,4 
gibi düşük gerçekleşme oranının bile son 7 yılın en yüksek yatırım gerçekleşme oranı 
olması dikkati çekmektedir. Bu nedenle; 

Yatırım programı öngörülerinin, bu meyanda yatırım ödeneği taleplerinin 
sağlıklı yapılması ve ayrılan ödeneklerin yüksek oranda kullanılması, bütçe disiplinine 
uyulmasına özen gösterilmesi önerilir.  

A-Etüt-Proje İşleri 
Projenin 2016 yılı ödeneği bulunmamaktadır. 
B- Devam eden projeler 
Projenin 2016 yılı ödeneği bulunmamaktadır. 
C-Yeni Projeler 
a)2016 Yılında Bitenler 
1) 2016 E 020030 No.lu Muhtelif İşler Projesi 
Yatırım programında 3,5 milyon TL ödeneği bulunan proje kapsamında; 
Şirkete ait rıhtım, iskele, liman, atölye ve her türlü binanın “Bakım ve Onarım”ı 

için1,6 milyon TL, ünitelerin yıl içinde ihtiyaç duyabileceği “Muhtelif Makine-
Teçhizat Temini”için 500 bin TL, “Yazılım - Donanım” için de 1,4 milyon TL ödenek 
öngörülmüş,  

-Binaların bakım ve onarımları için ödeneğinin %11,7’si oranında 409 bin TL,  
-Makine-teçhizat alımı için ödeneğinin %64’ü oranında 320 bin TL,  
-Yazılım - donanım için de ödeneğinin %13,9’u oranında195 bin TL, 

harcamada bulunularak yapılan yatırım tutarı 924bin TL olarak gerçekleştirilmiştir. 
“Muhtelif Bakım – Onarım” kapsamında;  
- Tekirdağ Limanı; 2 ve 3 no.lu rıhtım arasındaki saha betonunun iyileştirilmesi 

işi, 
- Sarayburnu Limanı; Yolcu Salonu Tadilatı, 3 adet Baba temini ve montajı, 

Konteyner temini,  
- Kuruçeşme Rıhtımı; 242 adet Usturmaça temini, 
- Çanakkale - Kabatepe Limanı; Yangın motopompları alımı işi, 
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- Genel Müdürlük; 4 adet fotoselli kapı alımı ve yenileme işi, jeneratör 
yenileme işi, sığınak yapımı, bodrum kat ve çıkışlarının tadilatı işleri 
gerçekleştirilmiştir. 
 “Muhtelif Makine – Teçhizat” kapsamında; 

-Sarayburnu Limanı; 4’er adet tripot turnike ve pasaport okuyucu, kesintisiz güç 
kaynağı ve  x-ray cihazı temini, 

- Çanakkale Kabatepe-Gökçeada Limanı; Kamere, Swich alımı, 
- Çanakkale Uğurlu Limanı; Kapalı devre kamera sistemi, Kesintisiz güç 

kaynağı işi, 
- Genel Müdürlük; Kamera sistemi, 1 adet omurga swich alımı işleri 

gerçekleştirilmiştir. 
 “Yazılım - Donanım Alımı” kapsamında; 

- Genel Müdürlük için; 44 adet Gbic, 7 adet Swich, Rauter cihazı ve 20 terebayt 
alımı işleri gerçekleştirilmiştir. 

2-Yıllık  programlarda  yer  alan politika öncelikleri ve tedbirler : 
2016 yılı Programında özelleştirme kapsamında bulunan Kuruluşu doğrudan 

ilgilendiren bir husus bulunmamaktadır. 
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V. BİLANÇO 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin 

Bilançosu, Yönetim Kurulu’nun 22.02.2017 tarih ve 617/26 sayılı kararı ile kabul 
edilmiş; Şirketin genel kurulu niteliğine haiz Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
13.03.2017 tarih ve 2017/ 34 sayılı Kararıyla da onaylanmıştır. 

Anılan ÖİB kararında  “Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin 
tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret 
Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanmayacağından,  

1-Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin tanzim 
edilen Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, 

2-Şirketin 31.12.2016 tarihi itibarıyla dönem kârı olan 16.705.173,17 TL’nin 
şirket öz kaynaklarında kayıtlı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, 

3-Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket hakkında Sayıştay, diğer denetleme 
kurumları ve teftiş kurullarınca hazırlanmış ve/veya hazırlanacak raporlar ile açılmış 
ya da açılacak dava ve soruşturma sonuçları saklı kalmak kaydıyla ibra edilmelerine” 

karar verilmiştir. 
Bilanço ve gelir tablosu incelemeleri, Maliye Bakanlığı 1 sayılı “Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ile uygulamaya konulan Tekdüzen Hesap Planına 
göre düzenlenen mali tablolar üzerinden yapılmıştır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerinin denetim kurulları 
kaldırılarak, bağımsız denetim uygulamasına geçilmiştir. Ancak TDİ, TMS ve TFRS 
kapsamında bağımsız denetime tabi kuruluşlar arasında yer almamaktadır. Bununla 
birlikte, Şirketin dış denetimi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan izin 
alınmasına karar verilmiş ve alınan izin sonrası, doğrudan temin yöntemiyle ve teklif 
alınmak suretiyle KDV hariç 33.500-TL bedel üzerinden bir yeminli mali müşavirlik 
ve bağımsız denetim limited şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. 

Söz konusu firma tarafından yürütülen denetimin, muhasebe kayıt ve 
işlemlerinin Tekdüzen Hesap Standartları ile Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğine, vergi mevzuatına, Türk Ticaret Kanununa ve diğer ilgili mevzuata uygunluk 
yönlerinden yapıldığı anlaşılmıştır. Denetim firmasınca Şirket Genel Müdürlüğüne 
hitaben yazılan 20.02.2017 tarihli yazıda, 2016 yılı faaliyet ve işlemlerin Ana 
Sözleşme ve diğer ilgili mevzuata uygun yürütüldüğü, mali tabloların Şirketin mali 
durumunu doğru bir şekilde yansıttığı hususları belirtilmiştir. 

Şirkette muhasebe ve finansman işlemleri Mali İşler Daire Başkanlığı 
tarafından yürütülmekte olup, Başkanlık bünyesinde üç müdürlük bulunmakta ve 
Daire Başkanı dâhil toplam 19 personel görev yapmaktadır. 

A-Aktif: 
Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo : 25 - Aktif 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I-Dönen varlıklar:           
  A-Hazır değerler 25.415    25,9    46.765 40,8 21.350 
  B-Menkul kıymetler     

     C-Ticari alacaklar 12.744    13,0    7.972 6,9 (4.772) 
  D-Diğer alacaklar 375    0,4    497 0,4 122 
  E-Stoklar 48    -    26 - (22) 
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım 
maliyetleri     

     G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 62    0,1    122 0,1 60 
  H-Diğer dönen varlıklar 1.362    1,4    3.518 3,1 2.156 
                                 Toplam (I) 40.006    40,8    58.900 51,3 18.894 
II-Duran varlıklar:     

      A-Ticari alacaklar 125    0,1    181 0,2 56 
   B-Diğer alacaklar     

      C-Mali duran varlıklar 9.352    9,5    9.352 8,2 - 
   D-Maddi duran varlıklar 47.775    48,7    45.424 39,6 (2.351) 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar 872    0,9    855 0,7 (17) 
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar     

      G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 
tahakkukları     

      H-Diğer duran varlıklar     
                                  Toplam (II) 58.124    59,2    55.812 48,7 (2.312) 

                               Genel toplam (I + II) 98.130    100    114.712 100 16.582 
                               Nazım hesaplar 174.715      184.485 

 
9.770 

2016 yılı sonu itibarıyla Şirketin varlıklar toplamı önceki yıla göre %16,9 
oranında artarak 114.712 bin TL’ye yükselmiştir. Bunun %51,3 oranında 58.900 bin  
TL’sini dönen varlıklar, %48,7 oranında 55.812 bin TL’sini duran varlıklar 
oluşturmuştur. Dönen varlıkların toplam varlıklar içindeki payı geçen yıla göre 
artarken, duran varlıkların payı azalmıştır. 

I. Dönen varlıklar: 
A-Hazır değerler: 
Şirketin hazır değerlerinin yıl sonu bakiyesi önceki döneme göre %84 oranında 

artışla 46.765 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun; 12,8 bin TL’si kasa mevcudunu, 
46.752 bin TL’si de bankalarda bulunan mevduatı ifade etmektedir.  

Kasa hesabı bakiyesi yıl sonu kasa sayım tutanağıyla mutabıktır.   
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Şirket, 2016 yılında Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde kamu 
bankalarındaki çeşitli hesaplar ile bankacılık işlemlerini sürdürmüştür. Bankalar 
hesabının ayrıntısı, önceki dönem değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo : 26 - Bankalar hesabı  

Bankanın unvanı Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

1-Yurt içi bankalar       
   a)Kamu bankaları:       
     T.C Ziraat Bankası 3    1 (2) 
     T.Halk Bankası 10.035    5.020 (5.015) 
     T.Vakıflar Bankası 15.369                41.731 26.362 
              Toplam (a) 25.407    46.752 21.345 
    b)Özel bankalar: -  - -  
               Toplam (1) 25.407    46.752 8.227 

Bankalar mevduatının 46.241 bin TL’si vadeli, 6 bin TL’si vadesiz hesaplarda 
bulunmakta, 505 bin TL tutarındaki hesap ise vadesiz döviz hesabını ifade etmektedir.  

Yıl sonu hesap bakiyeleri banka ekstreleriyle mutabık bulunmaktadır. 
C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacaklar önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.   
Tablo : 27 - Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

Ca) Alıcılar 7.116 3.423 (3.693) 
Cb) Diğer ticari alacaklar 675 1.621 946 
Cc) Şüpheli ticari alacaklar 40.829 49.143 8.314 
                                                       Toplam 48.620 54.187 5.567 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 35.876 46.215 10.339 
                      Ticari alacaklar net toplamı 12.744 7.972 (4.772) 

Ticari alacaklar net toplamı önceki döneme göre %37,4 oranında azalışla 7.972 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. Hesap grubunun ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 

Ca) Alıcılar: 
Şirketin, faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan kısa 

vadeli alacakların izlendiği alıcılar hesabının ayrıntısı geçen yılla karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 
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Şirket, 2016 yılında Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde kamu 
bankalarındaki çeşitli hesaplar ile bankacılık işlemlerini sürdürmüştür. Bankalar 
hesabının ayrıntısı, önceki dönem değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tablo : 26 - Bankalar hesabı  

Bankanın unvanı Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

1-Yurt içi bankalar       
   a)Kamu bankaları:       
     T.C Ziraat Bankası 3    1 (2) 
     T.Halk Bankası 10.035    5.020 (5.015) 
     T.Vakıflar Bankası 15.369                41.731 26.362 
              Toplam (a) 25.407    46.752 21.345 
    b)Özel bankalar: -  - -  
               Toplam (1) 25.407    46.752 8.227 

Bankalar mevduatının 46.241 bin TL’si vadeli, 6 bin TL’si vadesiz hesaplarda 
bulunmakta, 505 bin TL tutarındaki hesap ise vadesiz döviz hesabını ifade etmektedir.  

Yıl sonu hesap bakiyeleri banka ekstreleriyle mutabık bulunmaktadır. 
C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacaklar önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.   
Tablo : 27 - Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

Ca) Alıcılar 7.116 3.423 (3.693) 
Cb) Diğer ticari alacaklar 675 1.621 946 
Cc) Şüpheli ticari alacaklar 40.829 49.143 8.314 
                                                       Toplam 48.620 54.187 5.567 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 35.876 46.215 10.339 
                      Ticari alacaklar net toplamı 12.744 7.972 (4.772) 

Ticari alacaklar net toplamı önceki döneme göre %37,4 oranında azalışla 7.972 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. Hesap grubunun ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 

Ca) Alıcılar: 
Şirketin, faaliyet konusunu oluşturan hizmet satışlarından kaynaklanan kısa 

vadeli alacakların izlendiği alıcılar hesabının ayrıntısı geçen yılla karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 

 
 
 

 

 

 

Tablo : 28 - Alıcılar 

Alıcılar 
Önceki 
dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

 -Merkezi yönetim kapsamındaki        
  kamu idarelerinden alacaklar 2 - (2) 
 -Kamu iktisadi teşebbüslerinden alacaklar 86 44 (42) 
 -Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar 7.028 3.379 (3.649) 
                                                 Toplam 7.116 3.423 (3.693) 

Alıcılar hesabında kayıtlı alacaklar tutarı önceki döneme göre %51,9 oranında 
azalma göstererek 3.423 bin TL’ye gerilemiştir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinden alacaklar tutarı 44 bin TL’nin; 25 bin TL’si 
TCDD’den, 11 bin TL’si Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden, 8 bin TL’si de MKEK 
ve PTT’den alacaklardır. 

Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar tutarı 3.379 bin TL’nin; 927 bin TL’si 
Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.Ş.’den ve 928 bin TL’si Riport Rize Limanı 
İşletmesi Yatırım A .Ş.’den TDİ payları karşılığı oluşan alacaklar, 1.524 bin TL’si de 
diğer muhtelif gerçek ve tüzel kişilerden olan ticari alacaklar tutarıdır. İşletici 
şirketlerden olan alacaklar dışındaki alacakların ağırlıklı kısmının ertesi dönem tahsil 
edildiği belirlenmiştir. İşletici şirketlerden olan ve bir kısmı ihtilaflı durumda olan 
alacakların takibi titizlikle sürdürülmelidir.  

Cb)Diğer ticari alacaklar: 
Hesapta bulunan 1.621 bin TL alacak tutarı, muhtelif gerçek ve tüzel kişilerden 

olan tahsili gecikmiş bulunan kira ve ecrimisil alacaklarından oluşmaktadır. Bu 
konuda başlatılan hukuki takibatlardaki gelişmelere göre işlem yapılması, tahsili 
geciken alacaklar dava konusu edildikçe şüpheli alacaklar hesabına alınması 
beklenmektedir. 

Cc) Şüpheli ticari alacaklar: 
Şirketin şüpheli duruma düşmüş ve hukuki takibi devam eden ticari alacaklar 

bakiyesi, önceki döneme göre % 20,4 oranında artışla 49.143 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. Şüpheli hale gelen bu alacakların; 

12.362 bin TL’si İzmer İnşaat ve San. Tic. A.Ş.’den (İzmir Konak Pier) 2003-    
                            2015 yıllarına ilişkin kira ve ecrimisil alacağı, 
7.074   “    “        Giresun limanı işleticisinden mendirek onarım bedelinden  
                            alacağı, 
8.120   “     “       Çakıroğlu Ordu Liman  İşletmesi A.Ş.’den 1999-2013  
                            yıllarına ilişkin TDİ payları, gecikme faizleri ve kur farkları   
                            karşılığı doğan alacak tutarını, 
5.759   “     “       MİHTAŞ Madencilik San. ve Tic.A.Ş.’den ardiye ücret   
                            bedelinden doğan alacağı, 
3.061   “     “       Çakıroğlu Giresun Liman  İşletmesi A.Ş.’den 1999-2013  
                            yıllarına ilişkin TDİ payları, gecikme faizleri ve kur farkları  
                            karşılığı doğan alacak tutarını, 
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1.725    “     “     İzmir Kent Spor Kulübünden 2013-2014 yıllarına ilişkin kira   
                           alacağı, 
1.055    “      “    İZKAR Giyim Firmasından ecrimisil alacağını, 
9.987    “     “     de hukuki takipteki diğer alacakları ifade etmektedir. 
49.143    
Yukarıda değinilen şüpheli alacaklarla hukuki süreçlerin ve dava takiplerinin 

incelemelerin sürdüğü dönemde devam ettiği belirlenmiştir. Bunlardan Ordu, Giresun 
ve Sinop limanları ile ilgili olarak hakem kurulu nezdinde açılan uyuşmazlık 
davalarından 1999-2004 yılları arasına ait olan alacak davalarının incelemelerin 
sürdüğü 2017 yılında sonuçlandığı, diğerlerinin devam ettiği belirlenmiştir.  

İşletici şirketlerle imzalanan devir sözleşmeleri gereği, taraflar arasında ortaya 
çıkan ihtilaflar öncelikle sulh yoluyla çözümlenmekte, 30 gün içinde çözümlenemezse 
tahkime gidilmektedir. 3 kişilik hakem heyeti için, her bir taraf 7 gün içinde kendi 
hakemini belirlemekte, belirlemezse Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenmekte, 3. 
Hakem konusunda da yine taraflar anlaşamazsa Ticaret Mahkemesi tarafından 
görevlendirme yapılmaktadır. 

Bu çerçevede Ordu, Giresun ve Sinop limanları ile ilgili olarak 27.01.2014 
tarihinde hakem kurulu nezdinde açılan uyuşmazlık davası 11.05.2017 tarihinde 
sonuçlanmıştır. Buna göre; 

-Giresun Limanı ile ilgili 1999-2000-2001-2004 yılları fark TDİ payı alacakları 
ile ilgili olarak, Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi A.Ş.nin, davacı TDİ lehine 59.988 
USD asıl alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık %12 üzerinden 
36.012 USD faiz alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 53.363 USD’lik kısmının 
reddine (Faiz hesabında son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler 
zaman aşımı nedeniyle kabul edilmemiştir), 

-Ordu Limanı ile ilgili 1999-2000-2002-2003 yılları fark TDİ payı alacakları ile 
ilgili olarak, Çakıroğlu Ordu Liman İşleticisi A.Ş.nin, davacı TDİ lehine 743.382 USD 
asıl alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık %12 üzerinden 
446.274 USD faiz alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 276.242 USD’lik kısmının 
reddine (Faiz hesabında son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler 
zaman aşımı nedeniyle kabul edilmemiştir), 

-Sinop Limanı ile ilgili 1999-2000-2002-2003 yılları fark TDİ payı alacakları 
ile ilgili olarak, Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi A.Ş.nin, davacı TDİ lehine 5.225 
USD asıl alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık % 12 
üzerinden 3.137 USD faiz alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 4.786 USD’lik 
kısmının reddine (Faiz hesabında son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi 
dönemler zaman aşımı nedeniyle kabul edilmemiştir). 

Böylece 3 limanla ilgili olarak 1999-2004 yılları arasına ait olmak üzere hakem 
Kurulunca TDİ lehine toplam 1.294.028-USD TDİ payı ve faiz alacağına 
hükmedilmiştir. 

Kararlarla ilgili temyiz süreci bulunmaktadır. 
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1.725    “     “     İzmir Kent Spor Kulübünden 2013-2014 yıllarına ilişkin kira   
                           alacağı, 
1.055    “      “    İZKAR Giyim Firmasından ecrimisil alacağını, 
9.987    “     “     de hukuki takipteki diğer alacakları ifade etmektedir. 
49.143    
Yukarıda değinilen şüpheli alacaklarla hukuki süreçlerin ve dava takiplerinin 

incelemelerin sürdüğü dönemde devam ettiği belirlenmiştir. Bunlardan Ordu, Giresun 
ve Sinop limanları ile ilgili olarak hakem kurulu nezdinde açılan uyuşmazlık 
davalarından 1999-2004 yılları arasına ait olan alacak davalarının incelemelerin 
sürdüğü 2017 yılında sonuçlandığı, diğerlerinin devam ettiği belirlenmiştir.  

İşletici şirketlerle imzalanan devir sözleşmeleri gereği, taraflar arasında ortaya 
çıkan ihtilaflar öncelikle sulh yoluyla çözümlenmekte, 30 gün içinde çözümlenemezse 
tahkime gidilmektedir. 3 kişilik hakem heyeti için, her bir taraf 7 gün içinde kendi 
hakemini belirlemekte, belirlemezse Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenmekte, 3. 
Hakem konusunda da yine taraflar anlaşamazsa Ticaret Mahkemesi tarafından 
görevlendirme yapılmaktadır. 

Bu çerçevede Ordu, Giresun ve Sinop limanları ile ilgili olarak 27.01.2014 
tarihinde hakem kurulu nezdinde açılan uyuşmazlık davası 11.05.2017 tarihinde 
sonuçlanmıştır. Buna göre; 

-Giresun Limanı ile ilgili 1999-2000-2001-2004 yılları fark TDİ payı alacakları 
ile ilgili olarak, Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi A.Ş.nin, davacı TDİ lehine 59.988 
USD asıl alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık %12 üzerinden 
36.012 USD faiz alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 53.363 USD’lik kısmının 
reddine (Faiz hesabında son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler 
zaman aşımı nedeniyle kabul edilmemiştir), 

-Ordu Limanı ile ilgili 1999-2000-2002-2003 yılları fark TDİ payı alacakları ile 
ilgili olarak, Çakıroğlu Ordu Liman İşleticisi A.Ş.nin, davacı TDİ lehine 743.382 USD 
asıl alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık %12 üzerinden 
446.274 USD faiz alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 276.242 USD’lik kısmının 
reddine (Faiz hesabında son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi dönemler 
zaman aşımı nedeniyle kabul edilmemiştir), 

-Sinop Limanı ile ilgili 1999-2000-2002-2003 yılları fark TDİ payı alacakları 
ile ilgili olarak, Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi A.Ş.nin, davacı TDİ lehine 5.225 
USD asıl alacak ile 2009-2014 yılları arasındaki 5 yıllık süre için yıllık % 12 
üzerinden 3.137 USD faiz alacağına hükmedilmesine, faiz talebinin 4.786 USD’lik 
kısmının reddine (Faiz hesabında son beş yılık dönem esas alınmış, 2009 yılı öncesi 
dönemler zaman aşımı nedeniyle kabul edilmemiştir). 

Böylece 3 limanla ilgili olarak 1999-2004 yılları arasına ait olmak üzere hakem 
Kurulunca TDİ lehine toplam 1.294.028-USD TDİ payı ve faiz alacağına 
hükmedilmiştir. 

Kararlarla ilgili temyiz süreci bulunmaktadır. 

 

 

 

 Diğer yandan, Ordu Limanı ile ilgili olarak Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi 
A.Ş.’den olan ve daha önce kesinleşen 2007, 2008, 2010, 2011 yıllarına ilişkin toplam 
2.460.256-USD tutarındaki alacaklar için 2009-2012 yılları arasında icra takibi 
başlatılmış, ancak bu alacakların ödenmemesi nedeniyle İstanbul 30. Asliye Ticaret 
Mahkemesinde 2012 yılında doğrudan iflas davası açılmıştır. Dava İstanbul 18. Asliye 
Ticaret Mahkemesinin 2014/990 E sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. 
Bilirkişi raporu TDİ lehine gelmiş olup yargılama devam etmektedir. 2012 yılına 
ilişkin olarak da 151.560-USD tutarında alacak mevcut olup bunun için İstanbul 19. 
İcra müdürlüğünde iflas yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Ayrıca henüz tahkim 
yargılaması sonuçlanmamış 19.525-USD tutarında 2013 yılı TDİ payı alacağı daha 
bulunmaktadır. İcra takipleri ve yargılama süreçleri devam ederken, Çakıroğlu Ordu 
Liman İşletmesi A.Ş. tarafından 28.11.2013 tarihinde TDİ’ye ihtarname çekilerek 
sözleşmeyi 16.12.2013 tarihi itibarıyla feshettikleri bildirilmiştir. ÖYK’nın 07.04.2014 
tarih ve 2014/17 tarihli kararıyla Ordu Limanı geri alınmış, bilahare ÖYK’nın 
29.12.2014 tarih ve 2014/146 sayılı kararına istinaden liman 30.03.2015 tarihinde 
Ordu Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. 

TDİ’nin Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi A.Ş.’den olan ve şüpheli alacaklar 
hesabında izlenen alacak tutarı 8.120- bin TL’dir.  

  Yukarıda değinildiği gibi Giresun Limanı ile ilgili olarak Tahkim Kurulunca 
1999-2004 yılları arasına ilişkin TDİ lehine 59.988-USD asıl alacak ve 36.012 USD 
faiz alacağına hükmedilmiştir. Bunlar dışında, 2012 yılına ilişkin olarak Çakıroğlu 
Giresun Liman İşleticisi A.Ş aleyhine 450.305-USD tutarında icra takibi başlatılmış 
olup davalı tarafından tahkim itirazında bulunulmuştur. Dava devam etmektedir. 2013 
yılına ilişkin 219.518-USD tutarında alacak için başlatılan icra takibine yapılan itirazın 
mahkemece kabul edilmesi üzerine tahkim süreci başlatılmıştır. Yine 2014 yılı için 
126.289-USD ve 2015 yılı için 137.118-USD tutarındaki alacaklar için başlatılan 
tahkim süreci devam etmektedir. 

Diğer yandan borçlarını ödememesi ve pasiflerinin aktiflerinden fazla olması 
nedeniyle, TDİ tarafından Çakıroğlu Giresun Liman İşleticisi A.Ş aleyhine 2014 
yılında İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde doğrudan iflas davası açılmıştır. 
Bilirkişi tarafından “…borçlu şirketin defter kayıtlarında 2013-2015 yıllarına ilişkin 
TDİ’ye 2.461.759-TL borç göründüğü, …borçlu şirketin ödemelerini tatil eylediği” 
tespitinde bulunulmuştur.  

TDİ’nin 2016 yılı kayıtlarında şüpheli alacaklar hesabında TDİ paylarından 
3.061-bin TL ve limandaki mendirek onarım bedeli olarak 7.074-bin TL alacak 
görünmekle birlikte TDİ payından doğan güncel alacağın cari kur, faiz ve masraflarla 
birlikte 5 milyon TL’nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan Giresun 
Limanında doğal afet sonucu zarar gören mendireğin onarımı için yapılan harcamadan 
doğan 7.074 bin-TL tutarındaki meblağın işletici tarafından ödenmemesi üzerine 
açılan dava da devam etmektedir. Bu konuda açılan menfi tespit davasının sonucuna 
göre, söz konusu alacak davasının karara bağlanması beklenmektedir. Buna göre bu 
davanın da lehte sonuçlanması durumunda toplamda güncel alacak tutarının 15 milyon 
TL’ye ulaşabileceği ortaya çıkmaktadır.  
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Giresun Limanında, işletici şirketin sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği 
ve bu durumun süreklilik arz ettiği de açıkça görülmektedir. İşleticinin borçlarını 
ödememesi durumunun yıllara sari ve süreklilik arz ettiği hususu bilirkişi raporunda da 
belirtilmiştir. Özellikle gelir paylaşımından doğan TDİ alacaklarının ödenmemesi 
nedeniyle işleticinin borçları sürekli katlanmaktadır. İşleticinin kesinleşen borçları ile 
ilgili olarak yapılan icra takiplerinden de sonuç alınamadığı, şirketin önemli bir mal 
varlığının tespit edilemediği ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan işletici şirketin limanda 
herhangi bir yatırım yapmadığı ve limanın geliştirilmesine yönelik bir faaliyetinin de 
bulunmadığı yazışmalardan anlaşılmaktadır. Bu itibarla; 

TDİ mülkiyetinde olup gelir paylaşımı yoluyla işletme hakkı devredilerek 
özelleştirilmiş bulunan limanlardaki işletici şirketlerden olan alacaklara ilişkin olarak 
ilgili şirketler hakkında açılan icra ve iflas davaları ile diğer hukuki takibatların 
titizlikle sürdürülmesinin yanı sıra; Giresun Limanında, işletici şirketin sözleşme 
hükümlerini açıkça ihlal ettiği, borçlarını ödemediği, TDİ gelir paylarının işletici 
şirketçe ödenmemesi durumunun yıllara sari ve devamlılık arz ettiği, bu durumun  
bilirkişi raporlarında da belirtildiği, TDİ paylarından ve limandaki mendirek 
onarımından doğan ve yıl sonu itibarıyla şüpheli alacaklar hesabında izlenen toplam 
10.134.773-TL tutarındaki TDİ alacağının güncel tutarının önemli boyutlara ulaştığı, 
ayrıca işleticinin limanda herhangi bir yatırım yapmadığı ve limanın geliştirilmesine 
yönelik bir faaliyetinin de bulunmadığı dikkate alınarak; Giresun Limanı işleticisi 
şirketle 1997 yılında imzalanmış olan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshedilmesi 
hususunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve limanın bölge ve ülke ekonomisine 
daha yararlı olacak şekilde işletilmesinin sağlanması için Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir.   

Cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) : 
Şüpheli ticari alacaklar hesabında kayıtlı olan 49.143 bin TL tutarındaki 

alacağın 46.215 bin TL’lik kısmına karşılık ayrılmıştır.  
Vergi Usul Kanununun Şüpheli Alacaklar Başlıklı 323 üncü maddesinde;  

"Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak 
şartıyla,  dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile   yapılan protestoya veya yazı 
ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava 
ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır. Şüpheli 
alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu 
karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı 
alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Şüpheli alacakların 
sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına intikal 
ettirilir." hükmüne amirdir. 

VUK 323 üncü maddesi hükümlerine göre şüpheli durumuna gelmiş bulunan 
alacaklar için karşılık ayırma işlemi ihtiyari bir işlem olup teminatlı alacaklar için ise 
karşılık ayrılmamaktadır. Bu hüküm çerçevesinde, Şirkette 2016 yılı sonu itibarıyla 
şüpheli alacakların % 94’ü oranında 46.215 bin TL tutarında şüpheli alacaklar karşılığı 
ayrılmıştır. 
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D-Diğer alacaklar: 
Şirketin ticari olmayan alacaklarının izlendiği diğer alacaklar hesabı bakiyesi 

4.990 bin TL’dir. Bunun; 240 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 53 bin TL’si resmi 
dairelerden, 7 bin TL’si ayrılmış personelden alacakları ifade etmekte, 4.687 bin TL’si 
şüpheli diğer alacaklara ilişkin bulunmaktadır. 

Şüpheli diğer alacakların 3.973 bin TL’si kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin 
2010 yılında KEGM’ye devri kapsamında devredilen 3 adet kılavuzluk servis botuna 
ilşkin olup o tarihte ihale süreci devam eden söz konusu botlarla ilgili olarak KEGM 
ve TDİ arasında hukuki ihtilaf çıkması sonucu KEGM tarafından botların bedellerinin 
ödenmemesi sonucu TDİ tarafından konu yargıya intikal ettirilmiş, bu arada alacak 
tutarı şüpheli alacaklar hesabına alınmıştır. Belirtilen bu tutar dışında dava konusu 
edilmiş diğer muhtelif alacaklar tutarı da 714 bin TL’dir.  

Şüpheli diğer alacaklarla ilgili olarak 2016 yılında 4.493 bin TL karşılık 
ayrılmıştır. KEGM’den olan şüpheli alacak ve karşılık tutarı 2016 yılı sonu itibarıyla 
kayıtlarda yer almakla birlikte bu konudaki davanın TDİ lehine sonuçlandığı, 
KEGM’nin başvurusu sonucu Yargıtay tarafından yapılan temyiz incelemesinin de 
2017 yılında TDİ lehine sonuçlandığı anlaşılmıştır. Buna göre Söz konusu alacak 
tutarının tahsili sürecine girilmiş bulunmaktadır. 

Yıl sonu itibarıyla mevcut diğer alacaklar ve şüpheli diğer alacaklar tutarı 4.990 
bin TL’den şüpheli diğer alacaklar karşılığı tutarı 4.493 bin TL’nin düşülmesi ile diğer 
alacakların net tutarı 497 bin TL olarak bakiye vermiş bulunmaktadır. 

E-Stoklar: 
Şirketin stokları bir önceki yıla göre % 45,8 oranında azalarak 48 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu tutarın tamamı ilk madde malzeme stoklarından oluşmuştur.  
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Dönem sonu bakiyesi 122 bin TL olan hesabın tamamı cari dönemde ortaya 

çıkan ancak gelecek aylara ait olan sigorta giderlerini ifade etmektedir. 
H-Diğer dönen varlıklar: 
Dönem sonu bakiyesi 3.518 bin TL olan hesabın;  
   556 bin TL’si banka mevduat faizlerinden kesilen Gelir Vergisi stopajını, 
   255 bin TL’si indirilecek KDV tutarını, 
2.706 bin TL’si çeşitli icra müdürlüklerine ödenen dosya bedelleri tutarını 
ifade etmektedir. 
Hesapta yer alan 2.706 bin TL icra ödemesi 2012 yılında Tekirdağ Limanında 

meydana gelen ölümlü kaza nedeniyle açılan dava sonucunda hükmedilen tazminat, 
faiz ve yargılama giderleri tutarıdır. 

2012 yılında Tekirdağ Limanının, işleticisinin talebi ve ÖYK kararı uyarınca 
TDİ’ye iade edilmesinden ve TDİ tarafından işletilmeye başlanmasından çok kısa bir 
süre sonra, 28.05.2012 tarihinde, gece limana gelen feribottan çıkış yapan araçlardan 
birinin iskeleden ayrılırken denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi 
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hayatını kaybetmiştir. Bu konuyla ilgili olarak TDİ ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı aleyhine Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde, kazada hayatını 
kaybedenlerin yakınları tarafından açılan manevi tazminat davası 2014 yılında karara 
bağlanmıştır. Mahkemenin 30.04.2014 tarihli kararında, 1.400 bin TL manevi tazminat 
cezasına hükmedilmiş ve bu meblağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 
birlikte, davalı idarelerce davacılara ödenmesine karar verilmiştir. Konuyla ilgili ceza 
davaları ayrıca yürütülmüştür. 

İdare Mahkemesi kararı Danıştay nezdinde temyiz edilmiş, ancak bu talep 
Danıştay 10. Dairesinin 21.10.2015 tarihli kararıyla reddedilerek karar onanmıştır. 
Onama kararına karşı bu kez TDİ tarafından karar düzeltme başvurusu yapılmış olup 
süreç halen devam etmektedir. 

Bu arada, alacaklıların vekili tarafından icra takibi başlatılmış ve 09.06.2015 
tarihinde TDİ’ye icra emri gönderilmiştir. Ancak temyiz ve karar düzeltme 
süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ödeme yapılmaması üzerine, 13.07.2016 
tarihinde TDİ’nin Halk Bankası nezdinde bulunan hesabına haciz işletilerek toplam 
2.159.287-TL ödeme gerçekleşmiştir. 

Söz konusu tutarın 1.783 bin TL’si takipte kesinleşen miktar, kalan 376,3 bin 
TL’si de daha sonra gerçekleşen faiz, tahsil harcı ve diğer masraflardır. 

Bu konudaki karar düzeltme süreci devam ettiği ve ödeme tutarının diğer davalı 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile paylaşılması gerektiği için, söz 
konusu meblağ diğer dönen varlıklar hesabında izlemeye alınmıştır. Anılan Bakanlıkça 
henüz TDİ’ye bir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu konuda, TDİ bünyesinde 
yapılan iç yazışmalarda, icra yoluyla ödenen meblağın yarısı için diğer davalı 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na açılacak rücu davasının 
zamanaşımı süresi geçmemek kaydıyla karar düzeltme sonucunun beklendiği ifade 
edilmiştir. 

Her davanın kendine özgü bir niteliği olmakla birlikte, yukarıda değinilen dava 
veya benzeri davalarda idari yargı kararının, 2577 sayılı İYUK’nın 28 nci maddesi göz 
önünde bulundurularak yerine getirilmesi, davanın özelliğine göre gerektiğinde itirazi 
kayıtla ödeme yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Burada da, en azından 
Danıştay onama kararı çıktıktan sonra, yargı kararının yerine getirilmesi, icra yoluyla 
ödemeye yol açılmaması daha doğru bir yaklaşım olurdu. Dolayısıyla bu konu Genel 
Müdürlükçe tetkik edilerek değerlendirilmeli; ayrıca yargı kararı gereği ödeme 
tutarının diğer davalı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınması 
için anılan Bakanlık nezdinde girişimde bulunulmalıdır.      

 II-Duran varlıklar: 
A-Ticari alacaklar: 
181 bin TL tutarındaki uzun vadeli ticari alacaklarının tamamı, elektrik ve su 

idarelerine verilen depozito ve teminat bedelleri ile çeşitli mahkeme ve icra 
müdürlüklerine yatırılan dosya teminat bedellerine aittir. 
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C-Mali duran varlıklar: 
Şirketin mali duran varlıklarının dönem sonu bakiyesi 9.352 bin TL olup bu 

varlıkların 6.908 bin TL’si bağlı ortaklık paylarından, 2.118 bin TL’si iştirak 
paylarından ve 326 bin TL’si de bağlı menkul kıymet paylarından oluşmaktadır. 

Bağlı menkul kıymetlerin 16,7 TL’si özelleştirilen 11 limana ait olup geri kalan 
325,3 bin TL’lik kısım ise Trabzon Serbest Bölgesi İşleticisi AŞ.’deki (TRANSBAŞ) 
hisseye aittir. Şirketin özelleştirilen limanlardaki hisseleri, sözleşmeler gereği 
sembolik düzeylerde olup TRANSBAŞ’taki hisse oranı % 4,6’dır. 

İştirakler hesabında yer alan 2.118,3 bin TL’nin tamamı, Mersin Serbest Bölge 
İşleticisi AŞ’nin sermayesindeki % 21,26’lık iştirak payını ifade etmektedir. 

Bağlı ortaklıklar hesabında bulunan 6.908,3 bin TL ise TDİ’nin Kıbrıs Türk 
Denizcilik Limited Şirketi’ndeki % 51 oranındaki payından meydana gelmektedir. 

Bağlı ortaklıklar ve iştiraklere ait geniş bilgiye raporun “I- Bağlı ortaklıklar ve 
İştirakler” bölümünde yer verilmiştir. 

D-Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıkların 2016 yılındaki hareketi aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo : 29 - Maddi duran varlıklar  

Maddi duran varlıklar 

2015' den        
devir              

Bin TL 

2016 yılı 
2017'ye 

devir 
Bin TL 

Giren                                 
Bin TL 

Çıkan                  
Bin TL 

Arazi ve arsalar 13.307    - - 13.307 
Yer altı ve yer üstü düzenleri 45.145    139 5 45.279 
Binalar 38.432    990 3.365 36.057 
Tesis, makine ve cihazlar 5.948    781 855 5.874 
Taşıtlar 65    - - 65 
Demirbaşlar 499    171 63 607 
Diğer maddi duran varlıklar 4    23 1 26 
                      Toplam (brüt) 103.400    2.104 4.289 101.215 
Birikmiş amortismanlar (-) 55.625    3.595 3.429 55.791 
                       Toplam (net)  47.775    

 
45.424 

Yapılmakta olan yatırımlar 
 

924 924 
 Yatırım avansları 

                    Yatırımlar toplamı 
 

924 924 
                 Genel toplam 47.775    

 
45.424 

Önceki dönemden devreden 103.400 bin TL brüt değerli maddi duran 
varlıklara, bu dönem 2.104 bin TL varlık girişi yapılmış, 4.289 bin TL tutarındaki 
maddi duran varlık ise kayıtlardan çıkarılmıştır. Böylece 2017 yılına 101.215 bin TL 
tutarında maddi duran varlık devretmiştir. Bu tutardan 55.791 bin TL değerindeki 
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birikmiş amortismanların tenzili sonucunda maddi duran varlıkların net tutarı 45.424 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Maddi duran varlıklara girişi yapılan 2.104 bin TL’nin 924 bin TL’si 
yapılmakta olan yatırımlardan tamamlanıp işletmeye alınan kıymetleri, 1.180 bin 
TL’si ise diğer girişleri ifade etmektedir. Yatırım dışı girişlerin 812 bin TL’si 
mülkiyeti Şirkete ait Kuruçeşme’deki kiralık taşınmaz üzerinde, kiracısı tarafından 
yapılan ek binanın inşaat maliyet bedeli ile kayıtlara alınmasından, kalan 368 bin 
TL’si de diğer muhtelif girişlerden oluşmuştur.   

Hesap grubundan yapılan 4.289 bin TL tutarındaki çıkışın; 3.165 bin TL’si 
özelleştirilen Salıpazarı Limanında bulunan taşınmazların maddi duran varlıklar 
hesabından çıkarılması,  491 bin TL’si eski bilgisayar sisteminin terkini, 200 bin TL’si 
taşınmaz satışı, kalan 433 bin TL’si de eski güç kaynağı, eski klimalar, eski telefonlar 
ve kullanım dışı diğer muhtelif demirbaşların kayıtlardan terkini suretiyle meydana 
gelmiştir. 

Maddi duran varlıklara ait birikmiş amortismanların hareketini gösterir tablo 
aşağıdadır. 

Tablo : 30 - Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar 2015' den            
devir              

Bin TL 

2016 yılı 
2017'ye 

devir 
Bin TL 

Giren                                 
Bin TL 

Çıkan                  
Bin TL 

Arazi ve arsalar  -  -  - 
 Yer altı ve yer üstü düzenleri 35.108    2.506 5 37.609 

Binalar 14.881    779 2.524 13.136 
Tesis, makine ve cihazlar 5.224    257 836 4.645 
Taşıtlar 65    - - 65 
Demirbaşlar 344    52 64 332 
Diğer maddi duran varlıklar 3    1 - 4 
                            Toplam 55.625    3.595 3.429 55.791 

Birikmiş amortismanlar hesabına 2016 yılında gider kaydı yoluyla 3.595 bin TL 
giriş yapılmış, kayıtlardan ihraç edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak da 3.429 
bin TL tutarında amortisman iptali yapılmıştır. Böylece 2017 yılına devreden birikmiş 
amortismanlar tutarı 55.791 bin TL’ye yükselmiştir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar:  
855 bin TL net değeri olan maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve üst 

kullanım hakkı tesisinden oluşmaktadır.  
Maddi olmayan duran varlıkların edinme değeri toplamı 1.256 bin TL, birikmiş 

amortismanı 401 bin TL’dir. 

B-Pasif: 
Şirketin 2016 yılı bilançosunun pasifini oluşturan değerler önceki dönem ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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birikmiş amortismanların tenzili sonucunda maddi duran varlıkların net tutarı 45.424 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Maddi duran varlıklara girişi yapılan 2.104 bin TL’nin 924 bin TL’si 
yapılmakta olan yatırımlardan tamamlanıp işletmeye alınan kıymetleri, 1.180 bin 
TL’si ise diğer girişleri ifade etmektedir. Yatırım dışı girişlerin 812 bin TL’si 
mülkiyeti Şirkete ait Kuruçeşme’deki kiralık taşınmaz üzerinde, kiracısı tarafından 
yapılan ek binanın inşaat maliyet bedeli ile kayıtlara alınmasından, kalan 368 bin 
TL’si de diğer muhtelif girişlerden oluşmuştur.   

Hesap grubundan yapılan 4.289 bin TL tutarındaki çıkışın; 3.165 bin TL’si 
özelleştirilen Salıpazarı Limanında bulunan taşınmazların maddi duran varlıklar 
hesabından çıkarılması,  491 bin TL’si eski bilgisayar sisteminin terkini, 200 bin TL’si 
taşınmaz satışı, kalan 433 bin TL’si de eski güç kaynağı, eski klimalar, eski telefonlar 
ve kullanım dışı diğer muhtelif demirbaşların kayıtlardan terkini suretiyle meydana 
gelmiştir. 

Maddi duran varlıklara ait birikmiş amortismanların hareketini gösterir tablo 
aşağıdadır. 

Tablo : 30 - Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar 2015' den            
devir              

Bin TL 

2016 yılı 
2017'ye 

devir 
Bin TL 

Giren                                 
Bin TL 

Çıkan                  
Bin TL 

Arazi ve arsalar  -  -  - 
 Yer altı ve yer üstü düzenleri 35.108    2.506 5 37.609 

Binalar 14.881    779 2.524 13.136 
Tesis, makine ve cihazlar 5.224    257 836 4.645 
Taşıtlar 65    - - 65 
Demirbaşlar 344    52 64 332 
Diğer maddi duran varlıklar 3    1 - 4 
                            Toplam 55.625    3.595 3.429 55.791 

Birikmiş amortismanlar hesabına 2016 yılında gider kaydı yoluyla 3.595 bin TL 
giriş yapılmış, kayıtlardan ihraç edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak da 3.429 
bin TL tutarında amortisman iptali yapılmıştır. Böylece 2017 yılına devreden birikmiş 
amortismanlar tutarı 55.791 bin TL’ye yükselmiştir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar:  
855 bin TL net değeri olan maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve üst 

kullanım hakkı tesisinden oluşmaktadır.  
Maddi olmayan duran varlıkların edinme değeri toplamı 1.256 bin TL, birikmiş 

amortismanı 401 bin TL’dir. 

B-Pasif: 
Şirketin 2016 yılı bilançosunun pasifini oluşturan değerler önceki dönem ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo : 31 - Pasif 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 3.199    3,3    3.362 2,9 163 
  C-Diğer borçlar 37    -    32 - (5) 
  D-Alıan avanslar 23    -    569 0,5 546 
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım 
hakedişleri     

     F-Ödenecek vergi ve diğer 
yükümlülükler 1.422    1,4    1.302 1,1 (120) 
  G-Borç ve gider karşılıkları     

     H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider      
          tahakkukları 897    0,9    1.037 0,9 140 

  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.543    2,6    1.117 1,0 (1.426) 
                                       Toplam (I) 8.121    8,3    7.419 6,4 (702) 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:     

     A-Mli borçlar     
     -Ticari borçlar     
     C-Diğer borçlar     
     -Alınan avanslar     
     E-Borç ve gider karşılıkları                           26.453    27,0    27.064 23,6 611 

  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider     
         tahakkukları 609    0,6    577 0,5 (32) 

  G-Diğer uzun vadeli yabancı 
kaynaklar     

                                            Toplam (II) 27.062    27,6    27.641 24,1 579 
                                     Toplam (I+II) 35.183    35,9    35.060 30,5 123 
III-Öz kaynaklar:     

     A-Ödenmiş sermaye 131.016    133,5    131.016 114,2 - 
  B-Sermaye yedekleri 28.171    28,7    28.171 24,6 - 
  C-Kâr yedekleri 334.837    341,2    334.837 291,9 - 
  D-Geçmiş yıllar kârları     

     E-Geçmiş yıllar zararları (-) (436.676) (445) (431.077) (375,8) 5.599 
  F-Dönem net kârı (zararı) 5.599 5,7 16.705 14,6 11.106 
                                     Toplam (III) 62.947    64,1    79.652 69,5 16.705 
                     Genel toplam (I+II+III) 98.130    100    114.712 100 16.582 
                               Nazım hesaplar        174.715      184.485 

 
9.770 

 
Bilançonun pasifini oluşturan kaynaklar toplamı geçen yıla göre %16,9 

oranında artarak 114.712 bin TL’ye yükselmiştir. Kaynakların %30,5’i yabancı 
kaynaklardan, %69,5’i öz kaynaklardan oluşmuştur. Dönem kârının etkisiyle bu 
dönem öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı artmış, yabancı kaynakların payı 
azalmıştır. 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
Şirketin kısa vadeli ticari borçları, önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak 

aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 32 - Ticari borçlar 

Ticari borçlar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

Ba)Satıcılar 2.158 2.372 214 
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 1.041 990 (51) 
                                 Toplam 3.199 3.362 163 

Ticari borçlar önceki döneme göre %5,1 oranında artışla 3.363 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ba) Satıcılar: 
Satıcılara olan ticari borçlar aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 33 - Satıcılar 

Satıcılar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

 -Merkezi yönetim kapsamındaki        
  kamu idareleri 19 29 10 
 -Mahalli idarelere 5 2 (3) 
 -Kamu İktisadi teşebbüsleri - - - 
 -Gerçek ve tüzel kişiler 2.134 2.341 207 
                                    Toplam 2.158 2.372 214 

Satıcılar hesabında kayıtlı borçların 2.372 bin TL tutarında tamamına yakın 
kısmını, ticari faaliyetler sonucu, genellikle deniz acente şirketlerine ve hizmet alımları 
karşılığı çeşitli gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar oluşturmaktadır.  

Bb) Alınan depozito ve teminatlar: 
Şirketin çeşitli iş ve hizmetler karşılığı almış olduğu teminat ve depozitoların 

toplamı 990 bin TL’dir. Bunun; 846 bin TL’si kiracılardan alınan teminatlara, 144 bin 
TL’si ise acente ve hizmet işleri karşılığı gerçek ve tüzel kişilerden alınan depozito ve 
teminatlara aittir. 

C-Diğer Borçlar: 
Hesap grubunda yer alan 32 bin TL tutarındaki ticari nitelikte olmayan diğer 

borçların; 15 bin TL’si personele borçlar,  17  bin TL’si de diğer çeşitli borçlardır. 

86 Sayıştay   



 

 

 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
Şirketin kısa vadeli ticari borçları, önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak 

aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 32 - Ticari borçlar 

Ticari borçlar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

Ba)Satıcılar 2.158 2.372 214 
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 1.041 990 (51) 
                                 Toplam 3.199 3.362 163 

Ticari borçlar önceki döneme göre %5,1 oranında artışla 3.363 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

Ba) Satıcılar: 
Satıcılara olan ticari borçlar aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo : 33 - Satıcılar 

Satıcılar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

 -Merkezi yönetim kapsamındaki        
  kamu idareleri 19 29 10 
 -Mahalli idarelere 5 2 (3) 
 -Kamu İktisadi teşebbüsleri - - - 
 -Gerçek ve tüzel kişiler 2.134 2.341 207 
                                    Toplam 2.158 2.372 214 

Satıcılar hesabında kayıtlı borçların 2.372 bin TL tutarında tamamına yakın 
kısmını, ticari faaliyetler sonucu, genellikle deniz acente şirketlerine ve hizmet alımları 
karşılığı çeşitli gerçek ve tüzel kişilere olan borçlar oluşturmaktadır.  

Bb) Alınan depozito ve teminatlar: 
Şirketin çeşitli iş ve hizmetler karşılığı almış olduğu teminat ve depozitoların 

toplamı 990 bin TL’dir. Bunun; 846 bin TL’si kiracılardan alınan teminatlara, 144 bin 
TL’si ise acente ve hizmet işleri karşılığı gerçek ve tüzel kişilerden alınan depozito ve 
teminatlara aittir. 

C-Diğer Borçlar: 
Hesap grubunda yer alan 32 bin TL tutarındaki ticari nitelikte olmayan diğer 

borçların; 15 bin TL’si personele borçlar,  17  bin TL’si de diğer çeşitli borçlardır. 

 

 

 

D-Alınan Avanslar:  
Hesap bakiyesi 569 bin TL, Tekirdağ Limanı İşletmesince verilen liman 

hizmetleri karşılığı gerçek ve tüzel kişilerden alınan avansları ifade etmektedir. 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
1.302 bin TL bakiyesi bulunan hesap grubunun;  469 bin TL’si ödenecek vergi 

ve fon tutarına, 833 bin TL’si de ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ve diğer 
yükümlülüklere aittir. 

Ödenecek vergi ve fon tutarının; 307 bin TL’si personel ücretlerinden kesilen 
gelir vergisi stopajına, 73 bin TL’si personel ve üçüncü şahıslardan kesilen damga 
vergisi tutarına ve 89 bin TL’si tevkif edilen KDV tutarına aittir. 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Hesapta kayıtlı 1.037 bin TL’nin; 600 bin TL’si peşin tahsil edilen kira gelirleri, 

387 bin TL’si 2016 yılı avukatlık vekâlet ücretleri, 50 bin TL’si de personel ücret 
tahakkuklarıdır. 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar : 
Hesap bakiyesi 1.117 bin TL olan diğer kısa vadeli yabancı kaynakların; 1.008 

bin TL’si liman hizmetleri ve kiralamalar karşılığı Şirket hesaplarına yatırılmış ancak 
yıl sonu itibarıyla henüz işlemleri tekemmül etmemiş ve faturaları düzenlenmemiş 
tahsilât tutarlarına ve 109 bin TL’si de diğer kısa vadeli borç niteliğindeki tutarlarına 
ilişkin  bulunmaktadır. 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
E-Borç ve gider karşılıkları: 
Hesap grubunda yer alan 27.064 bin TL’nin tamamı, dâhili sigorta fonu risk 

karşılıklarını göstermektedir. 2016 yılında 611 bin TL dahili  sigorta primi tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Dâhili sigorta fonu ile ilgili açıklama, Raporun “IV- İşletme Çalışmaları” 
bölümünde yapılmıştır.   

F-Gelecek yıla ait gelir ve gider tahakkukları: 
Hesap grubunda yer alan 609 bin TL 2015 ve 2016 yıllarına ait dağıtılmayan 

avukatlık vekâlet ücretlerini ifade etmektedir. Lehte sonuçlanan davalar karşılığı 
alınan vekalet ücretlerinden Şirket avukatlarına dağıtılan kısmın üzerinde kalan 
tutarlar, 3. yılın sonunda gelir kaydedilmek üzere önce bu hesaba alınmakta, gelir 
kaydına 1 yıl kala ise kısa vadeli yabancı kaynaklara alınarak ertesi yıl gelir kaydı 
yapılmaktadır. 

III-Öz kaynaklar: 
A-Ödenmiş sermaye: 
Şirketin, nominal sermayesi 220.948 bin TL olup 131.016 bin TL’lik kısmı 

ödenmiştir. Nominal sermaye her biri 1 TL kıymetinde 220.948.300 adet nama yazılı 
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hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 77.331.905 adedi A grubu, 143.616.394 adedi B grubu, 
1 adedi de C grubu olarak ayrılmıştır. 2016 yılında sermayenin tamamı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na aittir.  

İncelemelerin sürdüğü 2017 yılında, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/a 
maddesi uyarınca, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 tarihinde aldığı 
2017/3 sayılı kararla Şirket sermayesinin % 49 oranındaki hissesi, özelleştirme kapsam 
ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. 

Şirketin sermaye durumunu gösteren tabloya, raporun giriş kısmında yer 
verilmiştir.  

B-Sermaye yedekleri: 
28.171 bin TL tutarındaki sermaye yedeklerinin tamamı, diğer sermaye 

yedekleri hesabında kayıtlı olup bedelsiz olarak devir alınan iştiraklerdeki katılma 
payları ve enflasyon düzeltme farkları ile işletme hakkı devri yapılan limanlara ait iz 
bedellerden oluşmaktadır. Önceki döneme göre sermaye yedeklerinde değişiklik 
olmamıştır. 

C-Kâr yedekleri: 
Kâr yedekleri hesabında yer alan 334.837 bin TL’nin: 321.510 bin TL’si yasal 

yedekleri ve 13.327 bin TL’si ise olağanüstü yedekleri ifade etmekte olup tamamı 
geçmiş yıllarda ayrılmıştır. 

E-Geçmiş yıllar zararları: 
Şirketin önceki yıllarda gerçekleşmiş zararlar toplamı 436.676 bin TL’den 2015 

yılı dönem kârı 5.599 bin TL’nin mahsubu sonucu geçmiş yıllar zarar toplamı 431.037 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı faaliyet döneminin de 16.705 bin TL dönem 
kârı ile kapatılması ve bu kârın birikmiş zararlara mahsup edilmesi yönünde ÖİB 
tarafından karar alınmış olması nedeniyle, birikmiş zararlardaki nispi azalmanın 2017 
yılında da süreceği ortaya çıkmaktadır. 

F-Dönem net kârı: 
Şirket 2016 yılı faaliyet dönemini geçen yıldan %198,4 fazlasıyla 16.705 bin 

TL dönem kârı ile kapatmıştır. 
Dönem karının oluşumu Raporun “VI. Gelir Tablosu” bölümünde açıklanmıştır. 
Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplar toplamı 184.485 bin TL’nin; 14.919 bin TL’si alınan teminat 

mektupları, 2.085 bin TL’si verilen teminat mektupları, 759 bin TL’si teminat alınan  
kıymetleri, 57.838 bin TL’si kanuni takipteki alacakları, 102.426 bin TL’si kanuni 
takipteki borçları, 2.604 bin TL’si izlemeye tabi değerleri, 983 bin TL’si vergiye tabi 
olmayan iştirak kazançlarını, 1.551 bin TL’si kanunen kabul edilmeyen giderleri, 
1.148 bin TL’si menkul kıymetler cüzdanını, 172 bin TL’si kıymetli evraklar 
cüzdanını ifade etmektedir. 
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hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 77.331.905 adedi A grubu, 143.616.394 adedi B grubu, 
1 adedi de C grubu olarak ayrılmıştır. 2016 yılında sermayenin tamamı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na aittir.  

İncelemelerin sürdüğü 2017 yılında, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/a 
maddesi uyarınca, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 03.02.2017 tarihinde aldığı 
2017/3 sayılı kararla Şirket sermayesinin % 49 oranındaki hissesi, özelleştirme kapsam 
ve programından çıkarılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. 

Şirketin sermaye durumunu gösteren tabloya, raporun giriş kısmında yer 
verilmiştir.  

B-Sermaye yedekleri: 
28.171 bin TL tutarındaki sermaye yedeklerinin tamamı, diğer sermaye 

yedekleri hesabında kayıtlı olup bedelsiz olarak devir alınan iştiraklerdeki katılma 
payları ve enflasyon düzeltme farkları ile işletme hakkı devri yapılan limanlara ait iz 
bedellerden oluşmaktadır. Önceki döneme göre sermaye yedeklerinde değişiklik 
olmamıştır. 

C-Kâr yedekleri: 
Kâr yedekleri hesabında yer alan 334.837 bin TL’nin: 321.510 bin TL’si yasal 

yedekleri ve 13.327 bin TL’si ise olağanüstü yedekleri ifade etmekte olup tamamı 
geçmiş yıllarda ayrılmıştır. 

E-Geçmiş yıllar zararları: 
Şirketin önceki yıllarda gerçekleşmiş zararlar toplamı 436.676 bin TL’den 2015 

yılı dönem kârı 5.599 bin TL’nin mahsubu sonucu geçmiş yıllar zarar toplamı 431.037 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı faaliyet döneminin de 16.705 bin TL dönem 
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VI. GELİR TABLOSU 
Şirketin 2016 yılındaki limancılık faaliyetleri sonucu 21.484 bin TL satış 

maliyetine karşılık 37.445 bin TL net satış hasılatı sağlamıştır. 
Şirketin mülkiyetindeki limanların ağırlıklı kısmının özelleştirilmiş olması 

nedeniyle, işletme faaliyetleri esas itibarıyla Tekirdağ, Sarayburnu, Kabatepe ve 
Güllük limanlarında yürütülmektedir. Bu limanlar içinde en faal olan liman Tekirdağ 
Limanıdır. 

2016 yılında Tekirdağ Limanında 18.335 bin TL satış maliyetine karşılık, 
36.399 bin TL net satış hasılatı sağlanmış, dolayısıyla brüt satış kârı 18.064 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık Sarayburnu, Kabatepe ve Güllük limanlarında 
limancılık faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle, toplam satış maliyeti 3.149 bin 
TL, net satış hasılatı toplamı ise 1.046 bin TL olarak gerçekleşmiş, dolayısıyla 2.103 
bin TL brüt satış zararı oluşmuştur.  

Böylece Tekirdağ Limanı brüt sarış kârından diğer üç limanın brüt satış 
zararının tenzili ile toplamda TDİ’nin 2016 yılı bürt satış kârı 15.961 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak brüt satış kârına rağmen, 24.968 bin TL olarak gerçekleşen 
faaliyet giderlerinin etkisiyle işletme faaliyetlerinden 9.007 bin TL zarar edilmiştir. 
İşletme faaliyetleri zararı geçen yıla göre %28,1 oranında daha düşük gerçekleşmiştir. 

İşletme faaliyetleri zararlı olmasına rağmen, özellikle “diğer faaliyetlerden 
olağan gelir ve kârlar” hesap grubunda yer alan faiz gelirleri ve kira gelirlerinin 
olumlu etkisiyle faaliyet dönemi sonunda 16.705 bin TL dönem kârı sağlanmıştır. 

Dönem sonucunun oluşumunu gösteren 2016 yılı Gelir Tablosuna ve hesap 
açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo : 34 - Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

A-Brüt satışlar   37.514    
 

37.749 235 
   1-Yurt içi satışlar 3.947      12.912 

     2-Yurt dışı satışlar 33.567      24.837 
     3-Diğer gelirler     

   B-Satış indirimleri (-)   439    
 

304 (135) 
   1-Satıştan iadeler (-) 134      36 

     2-Satış iskontoları (-)     
      3-Diğer indirimler (-) 305      268 

  C-Net satışlar   37.075    
 

37.445 370 
D-Satışların maliyeti(-)   22.429    

 
21.484 (945) 

   1-Satılan mamuller maliyeti (-)     
      2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)     
      3-Satılan hizmet maliyeti (-) 22.429      21.484 

     4-Diğer satışların maliyeti (-)     
          Brüt satış kârı veya zararı   14.646    
 

15.961 1.315 
E-Faaliyet giderleri (-)   27.177    

 
24.968 (2.209) 

   1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)     
      2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)     
      3-Genel yönetim giderleri (-) 27.177      24.968 

         Faaliyet kârı veya zararı   (12.531) 
 

(9.007) 3.524 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   36.721    

 
42.530 5.809 

   1-İştiraklerden temettü gelirleri 947      983 
     2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri     

      3-Faiz gelirleri 4.018      15.314 
     4-Komisyon gelirleri     

      5-Konusu kalmayan karşılıklar 5.787      1.635 
     6-Menkul kıymet satış kârları     

      7-Kambiyo kârları 7.712      2.810 
     8-Reeskont faiz gelirleri     

      9-Diğer olağan gelir ve kârlar 18.257      21.788 
  G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)   14.692    

 
13.561 (1.401) 

   1-Komisyon giderleri (-) 14      27 
     2-Karşılık giderleri (-) 11.207      11.510 
     3-Menkul kıymet satış zararları (-)     

      4-Kambiyo zararları (-) 1.998      411 
     5-Reeskont faiz giderleri      

      6-Diğer olağan gider ve zararlar 1.473      1.613 
  H-Finansman giderleri (-) 

 
    

   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)     
      2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)     
                                Olağan kâr veya zarar   9.498  
 

19.962 10.464 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   1.064    

 
1.958 894 

   1-Önceki dönem gelir ve kârları 926      948 
     2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 138      1.010 
  J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   4.963    

 
5.215 252 

   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)     
      2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 4.112      4.071 

     3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 851      1.144 
                               Dönem kârı veya zararı (-)   5.599 

 
16.705 11.106 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)     
  

 
                             Dönem net kârı veya zararı (-)   5.599 

 
16.705 11.106 
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A-Brüt satışlar: 
Brüt satışlar hesabında kayıtlı gelirlerin tamamı liman hizmet gelirlerinden 

oluşmaktadır. 2016 yılında Tekirdağ, Sarayburnu ve Kabatepe-Güllük liman 
İşletmelerinden elde edilen brüt satışlar toplamı yaklaşık geçen yıl düzeyinde 37.749 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

B-Satış indirimleri: 
Satış iade ve diğer indirimlerinden oluşan satış indirimleri toplam 304 bin TL 

olarak gerçekleşmiş olup tamamına yakın kısmı Tekirdağ Liman İşletmesine aittir. 
 C-Net satışlar: 
Brüt satış hâsılatından 304 bin TL tutarındaki satış indirimlerinin düşülmesi ile 

toplam 37.445 bin TL net satış hasılatına ulaşılmıştır. 
2016 yılı net satışlar tutarının; 36.399 bin TL’si Tekirdağ Limanından, 514 bin 

TL’si Sarayburnu Limanından ve 532 bin TL’si Kabatepe-Güllük limanlarından 
sağlanmıştır. Buna göre net satışların %97,2 oranında tamamına yakın kısmının 
Tekirdağ Limanından sağlandığı görülmektedir. 

D-Satışların maliyeti (-) : 
Satışların maliyeti önceki döneme göre %4,2 oranında azalışla 21.484 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyeti toplamının 18.335 bin TL’si Tekirdağ Liman 
İşletmesinin, 1.735 bin TL’si Sarayburnu Liman Müdürlüğünün, 1.414 bin TL’si 
Kabatepe-Güllük Liman İşletmesinin satış maliyetine aittir.   

Brüt satış kârı: 
Brüt satış kârı, net satışlardan satışların maliyetinin indirilmesi sonucunda 

15.961 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  
E-Faaliyet giderleri (-): 
Genel yönetim giderlerinden oluşan faaliyet giderleri toplamı geçen yıla göre 

%8,1 azalarak 24.968 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Faaliyet zararı: 
2015 yılını 12.531 bin TL faaliyet zararı ile kapatan Şirketin bu yıl ki faaliyet 

zararı %28,1 oranında azalışla 9.007 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  
2016 yılında net satışlarda % 0,1 oranında çok cüzi de olsa bir artış sağlanırken, 

satışların maliyetinde %4,2 ve faaliyet giderlerinde %8,1 oranında azalmalar 
kaydedilmesi geçen yıla kıyasla zararlılığın azalmasına yol açmıştır. 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar toplamı 42.530 bin TL olup ayrıntısı 

aşağıdadır.  
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1-İştiraklerden temettü gelirleri : 
Hesapta kayıtlı 983 bin TL’nin tamamı, TDİ’nin %21,26 oranında iştirakte 

bulunduğu MESBAŞ’ın (Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.) 2015 yılı dönem 
kârından TDİ’nin hissesine isabet eden temettü geliridir. 

3-Faiz gelirleri : 
Faiz gelirleri toplamı 15.314 bin TL’nin, 3.571 bin TL’si bankalardaki döviz ve 

Türk Lirası mevduatından, 137 bin TL’si repo faizinden, 11.606 bin TL’si de hizmet 
satışı, kira, liman işleticilik payları ve diğer çeşitli alacakların zamanında tahsil 
edilememesi sonucu doğan gecikme faizlerinden oluşmaktadır.  Bunlar içinde 10.361 
bin TL ile en ağırlıklı kısmı, yargı kararına istinaden Deniz Nakliyat A.Ş.den alınan 
faiz tutarıdır. Söz konusu faiz tutarı, TDİ’nin gemi inşaa faaliyetlerini yürüttüğü 
dönemden kalma alacakla ilgilidir.  2000 yılında özelleştirilen Deniz Nakliyatı A.Ş. 
den, M/V Bakü, M/V Aşkaabat ve M/V Taşkent isimli gemilerin inşaalarından dolayı 
2001 yılında 3.596.500 dolar alacak doğmuş, ancak bu alacakla ilgili olarak daha sonra 
ihtilafa düşülmüş ve 2004 yılında dava konusu olmuştur. Dava 2013 yılında TDİ 
lehine sonuçlanmış, Yargıtay’daki temyiz incelemesi sonucu karar onanmış, onama 
kararından sonra 2015 yılında icra takibi başlatılmış, bu arada davalı şirket tarafından 
tashihi karar talebinde bulunulmuş, bu talebin reddedilmesi üzerine 2016 yılında icra 
yoluyla asıl alacak, faiz ve diğer masraflar toplamı olarak 12.945.578-TL tahsilat 
yapılmıştır. Bunun 10.361 bin TL’si faiz geliri olarak kayıtlara alınmıştır. Dolayısıyla 
geçmiş yıllara kıyasla faiz gelirlerinde sağlanan önemli orandaki artış esas itibarıyla bu 
gelirden kaynaklanmıştır. Bunun bir diğer anlamı, 2016 yılı dönem kârının geçmiş 
yıllara göre yüksek çıkmasında bu gelir tutarının belirleyici faktör olmasıdır.  

Diğer yandan, TDİ’nin KEGM ile uzun yıllardır ihtilaflı olduğu bilgisayar sistem 
kurulumuna ilişkin ana dava 2016 yılında sonuçlanmıştır. Kurumsal Bilgi Sistemleri 
Projesinin birlikte yürütülmesi amacıyla; TDİ ile KEGM arasında 2006 yılında 
imzalanan protokol kapsamında TDİ tarafından temin edilen sistemle ilgili olarak, 
KEGM tarafından teknik eksiklik ve yetersizlik nedeniyle ödeme yapmaktan imtina 
edilmesi nedeniyle konu TDİ tarafından yargıya intikal ettirilmiştir. Önceki yıla ait 
Denetim Raporunda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere, yapılan yargılamalar ve temyiz 
incelemeleri sonucu 478.629-TL asıl alacak ile faiz ve diğer yargılama giderleri ile 
birlikte toplam 774.123- TL’nin KEGM tarafından TDİ’ye ödenmesine karar verilmiştir. 
Bu çerçevede söz konusu tutar Şubat/2016 tarihinde TDİ’ye ödenmiştir. Asıl alacağa 
yürütülen faiz tutarı 248 bin TL faiz geliri olarak kaydedilmiştir. 

Faiz gelirleri içinde yer alan bir diğer önemli tutar olan toplam 550-bin TL Rize 
ve Hopa limanları işletici şirketlerinden 2013-2015 yılları arasına ilişkin olarak tahsil 
edilen TDİ paylarına ait gecikme faizlerini ifade etmektedir. 

Yukarıda değinilen faiz gelirleri dışında kalan toplam 447 bin TL tutarındaki faiz 
geliri, ağırlıklı olarak limancılık faaliyeti sonucu muhtelif firmalardan alınan gecikme 
cezalarından oluşmaktadır. 

 
 

92 Sayıştay   



 

 

 

1-İştiraklerden temettü gelirleri : 
Hesapta kayıtlı 983 bin TL’nin tamamı, TDİ’nin %21,26 oranında iştirakte 

bulunduğu MESBAŞ’ın (Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.) 2015 yılı dönem 
kârından TDİ’nin hissesine isabet eden temettü geliridir. 

3-Faiz gelirleri : 
Faiz gelirleri toplamı 15.314 bin TL’nin, 3.571 bin TL’si bankalardaki döviz ve 

Türk Lirası mevduatından, 137 bin TL’si repo faizinden, 11.606 bin TL’si de hizmet 
satışı, kira, liman işleticilik payları ve diğer çeşitli alacakların zamanında tahsil 
edilememesi sonucu doğan gecikme faizlerinden oluşmaktadır.  Bunlar içinde 10.361 
bin TL ile en ağırlıklı kısmı, yargı kararına istinaden Deniz Nakliyat A.Ş.den alınan 
faiz tutarıdır. Söz konusu faiz tutarı, TDİ’nin gemi inşaa faaliyetlerini yürüttüğü 
dönemden kalma alacakla ilgilidir.  2000 yılında özelleştirilen Deniz Nakliyatı A.Ş. 
den, M/V Bakü, M/V Aşkaabat ve M/V Taşkent isimli gemilerin inşaalarından dolayı 
2001 yılında 3.596.500 dolar alacak doğmuş, ancak bu alacakla ilgili olarak daha sonra 
ihtilafa düşülmüş ve 2004 yılında dava konusu olmuştur. Dava 2013 yılında TDİ 
lehine sonuçlanmış, Yargıtay’daki temyiz incelemesi sonucu karar onanmış, onama 
kararından sonra 2015 yılında icra takibi başlatılmış, bu arada davalı şirket tarafından 
tashihi karar talebinde bulunulmuş, bu talebin reddedilmesi üzerine 2016 yılında icra 
yoluyla asıl alacak, faiz ve diğer masraflar toplamı olarak 12.945.578-TL tahsilat 
yapılmıştır. Bunun 10.361 bin TL’si faiz geliri olarak kayıtlara alınmıştır. Dolayısıyla 
geçmiş yıllara kıyasla faiz gelirlerinde sağlanan önemli orandaki artış esas itibarıyla bu 
gelirden kaynaklanmıştır. Bunun bir diğer anlamı, 2016 yılı dönem kârının geçmiş 
yıllara göre yüksek çıkmasında bu gelir tutarının belirleyici faktör olmasıdır.  

Diğer yandan, TDİ’nin KEGM ile uzun yıllardır ihtilaflı olduğu bilgisayar sistem 
kurulumuna ilişkin ana dava 2016 yılında sonuçlanmıştır. Kurumsal Bilgi Sistemleri 
Projesinin birlikte yürütülmesi amacıyla; TDİ ile KEGM arasında 2006 yılında 
imzalanan protokol kapsamında TDİ tarafından temin edilen sistemle ilgili olarak, 
KEGM tarafından teknik eksiklik ve yetersizlik nedeniyle ödeme yapmaktan imtina 
edilmesi nedeniyle konu TDİ tarafından yargıya intikal ettirilmiştir. Önceki yıla ait 
Denetim Raporunda ayrıntılı olarak yer verildiği üzere, yapılan yargılamalar ve temyiz 
incelemeleri sonucu 478.629-TL asıl alacak ile faiz ve diğer yargılama giderleri ile 
birlikte toplam 774.123- TL’nin KEGM tarafından TDİ’ye ödenmesine karar verilmiştir. 
Bu çerçevede söz konusu tutar Şubat/2016 tarihinde TDİ’ye ödenmiştir. Asıl alacağa 
yürütülen faiz tutarı 248 bin TL faiz geliri olarak kaydedilmiştir. 

Faiz gelirleri içinde yer alan bir diğer önemli tutar olan toplam 550-bin TL Rize 
ve Hopa limanları işletici şirketlerinden 2013-2015 yılları arasına ilişkin olarak tahsil 
edilen TDİ paylarına ait gecikme faizlerini ifade etmektedir. 

Yukarıda değinilen faiz gelirleri dışında kalan toplam 447 bin TL tutarındaki faiz 
geliri, ağırlıklı olarak limancılık faaliyeti sonucu muhtelif firmalardan alınan gecikme 
cezalarından oluşmaktadır. 

 
 

 

 

 

5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Hesapta görülen 1.635 bin TL, Vergi Usul Kanunu gereği tahsili şüpheli hale 

geldiği için karşılık ayrılarak gider kaydı yapılan kanuni takipteki alacaklardan yapılan  
tahsilat sonucu iptal edilen karşılık tutarlarını göstermektedir. Bunun 1.077 bin TL’si 
Hopa Limanı işleticisi Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş.den, 479 bin 
TL’si KEGM’den, kalan 79 bin TL’si de diğer muhtelif şirketlerden tahsil edilen 
şüpheli alacaklara ilşkin karşılık iptalleridir.    

7-Kambiyo kârları: 
Şirketin döviz bazında kiraya verilen gayrimenkuller ile döviz hesaplarından 

doğan kur farkı gelirlerinden oluşan kambiyo kârları 2.810 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 2.755 bin TL’si özelleşen limanlarda TDİ paylarından doğan 
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10-Faaliyetle ilgili diğer olağan gelir ve kârlar: 
Diğer olağan gelir ve kârları toplamı 21.788 bin TL’nin;  
16.094 bin TL’si gayrimenkul kira gelirlerini, 
   4.648    “      “   özelleşen limanlardan tahsil edilen TDİ paylarını, 
   1.046    “      “   malzeme, atık, hurda satışı, özelleşen limanlardan tahsil  
                             edilen tekel ücreti ve diğer muhtelif gelir ve kârları,  
İfade etmektedir. 
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar toplamı 13.561 bin TL olup 

ayrıntısı aşağıda incelenmiştir.  
1-Komisyon giderleri: 
Hesapta görülen 27 bin TL’nin tamamı resmi kurum ve icra müdürlüklerine 

verilen teminat mektupları komisyon giderleridir.  
2-Karşılık giderleri: 
Cari dönemde karşılık giderleri 11.511 bin TL olup bu tutarın tamamı şüpheli 

hale gelen alacaklar için ayrılan karşılıkları ifade etmektedir. Karşılık giderlerinin 
6.380 bin TL’si muhtelif kiracılardan kira, ecrimisil ve damga vergisinden alacak, 
3.179 bin TL’si Tekirdağ Limanı İşletme Müdürlüğünce muhtelif firmalara verilen 
liman hizmetlerinden doğan alacak, 1.952 bin TL’si de  işletme hakkı devir sözleşmesi 
ile devredilen limanlardan TDİ payı, fark TDİ payı, faiz ve kur güncellemesinden 
doğan alacakla ilgili olup bu alacakların tamamı kanuni takibe intikal etmiş ve teminatı 
bulunmayan alacaklardır. 

3-Kambiyo zararları:  
Hesapta görülen 411 bin TL tutarındaki kambiyo zararları; döviz cinsi banka 

mevduatlarından ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan aleyhte kur farklarını ifade 
etmektedir. 
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5-Diğer olağan gider ve zararlar: 
Hesapta görülen 1.613 bin TL’nin; 1.598 bin TL’si emekli olan personele 

ödenen makam, temsil ve görev tazminat tutarını,  bakiye 15 bin TL’si ise diğer olağan 
gider ve zararları ifade etmektedir.   

Olağan zarar: 
2016 yılı faaliyet zararı 9.007 bin TL’ye 42.530 bin TL’lik diğer faaliyetlerden 

olağan gelir ve kârların ilavesi ve 13.561 bin TL’lik diğer faaliyetlerden olağan gider 
ve zararların tenzili ile 19.962 bin TL olağan kâra ulaşılmıştır. 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar: 
1- Önceki dönem gelir ve kârları:  
Önceki döneme ait gelir ve kâr tutarı 948 bin TL, geçmiş yıllarda açılan ve 

Şirket lehine sonuçlanan davalar nedeni ile tahsil olunan mahkeme harç, icra gideri, 
avukatlık vekâlet ücretleri ile diğer muhtelif gelirlerden oluşmaktadır. 

2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar: 
Hesapta görülen 1.010 bin TL’nin 812 bin TL’si TDİ kiracısı tarafından 

yaptırılan ve bedelsiz devralınarak maddi duran varlık kayıtlarına maliyet bedeli ile 
alınan Kuruçeşme Kafeterya Binasının gelir kaydı, 198 bin TL’si de çeşitli şirketlere 
ait teminat tutarlarının gelir kaydedilen bedelleri, zaman aşımına uğrayan üçüncü kişi 
istihkakları ile diğer çeşitli olağandışı gelir ve kârları ifade etmektedir. 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) : 
2-Önceki dönem gider ve zararlar: 
4.071 bin TL olarak gerçekleşen önceki dönem gider ve zararlarının; 1.803 bin 

TL’si emekli olan personelin önceki yıllara isabet eden kıdem tazminatını, 841 bin 
TL’si vergi dairesine önceki yıllarla ilgili olarak ödenen gecikme faizi tutarını, 777 bin 
TL’si geçmiş yıllarla ilgili mahkeme harç, icra ve dosya kapama giderlerini, 182 bin 
TL’si personelin geçmiş yıllara ait istihkak farklarını, kalan 468 bin TL’si de önceki 
döneme ait diğer giderleri ihtiva etmektedir. 

Önceki dönemlere ilişkin olarak vergi dairesine ödenen 841 bin TL gecikme 
cezası geçmiş yıllara ait kira KDV işlemleriyle ilgili olup vergi inceleme raporlarına 
istinaden ödenmiştir. 

TDİ tarafından, kiracılardan tahsil edilemeyen kira bedellerinin KDV 
hesaplamasına tabi tutulup tutulmayacağı konusunda 2003 yılında Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğünden alınan mukteza ile ilgili olarak TDİ’de yapılan 
değerlendirme sonucunda tahsil edilemeyen kira bedelleri için KDV hesaplanmamıştır.  

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (İstanbul Büyük Ölçekli 
Mükellefler Grup Başkanlığı) tarafından 2009 ve 2010 dönemlerine ilişkin olarak 
yapılan KDV konulu inceleme raporlarında ise kira bedelleri tahsil edilmese dahi 
KDV hesaplamasının yapılması gerektiği kanaatiyle, 934.511-TL vergi aslı, 920.346-
TL gecikme faizi ve 1.257.033-TL vergi ziya-ı cezası olmak üzere toplam 3.111.890-
TL’nin tahsili öngörülmüştür. Vergi Dairesi tarafından tarh edilen bu tutarlar 
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üzerinden uzlaşmaya gidilmiş, uzlaşma neticesinde, Vergi ziya-ı cezalarında indirim 
uygulanarak %5’i ödenmiş, toplam 1.917.701,24 TL ödeme yapılmış, buna karşılık 
ilgili raporlara istinaden, ay bazında yapılan “Hesaplanan KDV-İndirilecek KDV” 
mahsuplaşmaları sonucu TDİ lehine fark olarak 226.550,92 TL vergi aslı ve 
230.884,15 TL gecikme faizi iadesi alınmıştır. 

Hesaplanan ve uzlaşılan tutarların ayrıntısı aşağıdadır. 
 

Dönem Anapara Vergi ziya-ı 
(%5) Gecikme faizi Ödenen 

İade 
alınan 
vergi 

İade alınan 
gecikme faizi 

2009 287.719,60 20.205,00 346.927,07 654.851,67 212.992,46 80.375,24 
2010 646.791,42 42.639,00 573.419,15 1.262.849,57 13.558,46 150.508,91 

Toplam 934.511,02 62.844,00 920.346,22     1.917.701,24 226.550,92 230.884,15 

Yapılan uzlaşma ve hesaplamalar sonucunda; 2009 ve 2010 yılları için ödenen 
934.511,02 TL anaparadan iade alınan 226.550,92 TL düşülerek 707.960,10 TL “392 
Tahsil Edilemeyen Gayrimenkul Kiralarına ait KDV" hesabından tenzil edilerek 
kapanmış, ödenen 920.346,22 TL gecikme faizinden iade alınan 230.884,15 TL 
düşülerek 689.462,07 TL “681.05 Önceki Dönem Gecikme Faizleri hesabına alınmış 
ve uzlaşma neticesinde düşürülerek %5 oranında ödenen vergi ziya-ı cezası 62.884- 
TL de “681.04 Önceki Dönem Ceza ve Tazminatlar"" Hesabına alınmıştır. 

Diğer yandan, 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarına ilişkin işlemler de inceleme 
konusu yapılmış ve incelemeler sonucu hazırlanan Vergi İnceleme Raporlarında  
3.303.037,26 TL Vergi Aslı ve 4.343.058,70 TL vergi Ziya-ı Cezası ön görülmüş; 
raporlara istinaden tahakkuk ettirilen vergi asılları ve cezaları ile ilgili olarak TDİ 
tarafından hem uzlaşma hem de vergi inceleme raporlarının yanlış düzenlendiği 
hususunda itirazda bulunulmuştur. Uzlaşma ve itiraz takvimi devam etmekte iken 
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle anılan Kanunun avantajlarından 
yararlanmak üzere başvuruda bulunularak aşağıda belirtilen tutarlarda indirim 
sağlanmıştır.  

 

Dönem Anapara 

Yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE) 

oranında hesaplanan 
gecikme faizinin 

%50'si 

Toplam 
ödenen 

İade 
   alınan 

2011 208.423,35 31.013,64 239.436,98 4.857,67 
2012 498.554,49 57.279,66 555.834,15 146.525,27 
2013 458.106,55 43.442,24 501.548,78 26.207,69 

2014-1 78.550,35 4.323,02 82.873,37 0,00 
2014-2 407.883,92 15.144,37 423.028,29 0,00 
Toplam 1.651.518,65 151.202,92 1.802.721,57 177.590,63 
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Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan anapara ve faiz tutarı 30.11.2016 
tarihinde peşin olarak ödenmiştir. Ödeme tutarı 1.802.721,57 TL’nin 1.306.892,22 
TL’si “392 Tahsil Edilemeyen Gayrimenkul Kiralarına ait KDV" hesabından tenzil 
edilmiş ve bu hesap kapatılmıştır. Ödenen 151.202,92 TL gecikme faizi “681.05 
Önceki Dönem Gecikme Faizleri hesabına, ödenen ana paradan geriye kalan 
344.624,43 TL de “681.99 Diğer Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabına 
alınmıştır. 

Vergi raporlarına istinaden, yeniden yapılan Hesaplanan KDV-İndirilecek KDV 
hesaplamaları sonucu TDİ lehine doğan fark tutarı 177.590,63 TL’nin, 15.03.2017 
tarihinde alındığı ve “671.20 Diğer Önceki Dönem Gelir ve Kârlar"" hesabına 
kaydedildiği anlaşılmıştır. 

Böylece 2009-2014 yılları arasına ilişkin kiralama işlerinden doğan ancak tahsil 
edilemediği için tahakkuk ettirilmemiş olan KDV farklarından dolayı TDİ tarafından 
840.665-TL gecikme faizi ve 62.844-TL vergi ziya-ı cezası ödenmiştir.  

TDİ tarafından, kiracılardan tahsil edilemeyen kira bedellerinin KDV 
hesaplamasına tabi tutulup tutulmayacağı konusunda ortaya çıkan tereddüdün 2003 
yılına kadar uzandığı, o dönemde Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden bir 
mukteza alındığı ve yapılan değerlendirme sonucu sadece tahsil edilen kira 
bedellerinin KDV’sinin hesaplandığı anlaşılmıştır. 

TDİ tarafından Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne gönderilen 
20.02.2003 tarihli yazıda; 

Kuruluş aktifinde bulunan ve kiraya verilen gayrimenkullerden bazılarının 
kiralarının zamanında tahsil edilemediği hususundan bahisle; 

“1-Alacağın ilgili dönem hesaplarına gelir olarak alınıp alınamayacağı, 
  2- Şayet kira bedelinin gelir hesabına alınması halinde KDV hesaplanması 

zorunluluğu doğduğundan tahsil edilmemiş bir gelirin KDV’sinin hesaplanmasının 25 
Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin tahsil esasına aykırılık teşkil edeceği kanaati hasıl 
olmuştur.” Denilerek, bu hususta gerekli muktezanın acilen verilmesi talebinde 
bulunulmuştur. 

Anılan Genel Müdürlükten gelen 26.03.2003 tarihli yazıda;  
“…25 Seri No.lu KDV Genel Tebliği gereği Aralık/1986 tarihinden itibaren 

kiraya verme işlemlerinde KDV’nin hizmet ifalarına ait esaslar çerçevesinde kira 
bedelinin tahsil edildiği vergilendirme döneminde hesaplanarak beyan edilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. 

Buna göre, kiralama işlemlerinde, her bir kira ödemesi, kısım kısım ifa 
kapsamında bir hizmetin yapılması olarak değerlendirileceğinden vergiyi doğuran 
olay, bu kısmın yerine getirilmesiyle meydana gelmiş olacaktır. 

Bu nedenle, fatura bir ödeme belgesi olmayıp tahakkuk belgesi olduğundan, 
kiralama işlemlerinde kira bedelleri tahsil edilmese dahi aylık kira bedelini gösteren 
faturanın hizmetin tamamlanmasını takip eden on gün içerisinde düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
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Dolayısıyla kiralama işleminin başlaması ile hizmet verilmeye başlanacağından, 
bir vergilendirme döneminden fazla devam eden bu hizmetler için, takvim yılının her 
bir ayı itibarıyla KDV hesaplanması gerekmektedir. Karşılığında kira ödemesi 
bulunmayan aylarda ise beyannamenin boş olarak verileceği tabidir…”  

Şeklinde görüş beyan edilmiştir. 
Anılan muktezanın Şirkette değerlendirilmesi sonucu, özellikle 25 Seri No.lu 

KDV Genel Tebliğinde yer alan ve yukarıdaki görüş yazısında belirtilen “1 Aralık 
1986 tarihinden itibaren kiraya verme işlemlerinde katma değer vergisinin, hizmet 
ifalarına ait esaslar çerçevesinde kira bedelinin tahsil edildiği vergilendirme 
döneminde hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.” İbaresinden hareketle tahsil 
edilemeyen kira bedellerine ilişkin KDV’lerin beyan edilmediği, kira bedelleri tahsil 
edildikçe beyanda bulunulduğu anlaşılmıştır.  

Şirketin aktifinde bulunan ve kiraya verilen gayrimenkullerin KDV işlemleri ile 
ilgili olarak, 25 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğünden alınan 26.03.2003 tarihli muktezanın Şirkette farklı değerlendirilmesi 
sonucu, tahsil edilemeyen kira bedellerine ilişkin KDV’nin tahakkuk yerine tahsil 
edildikçe beyan edilmesi üzerine geriye dönük incelemeler sonucu maruz kalınan 
840.665-TL gecikme faizi ve 62.844-TL vergi ziya-ı cezası üzerinde önemle 
durularak, bu konuda ilgili personelin daha titiz davranmalarının sağlanması ve benzer 
durumlarla karşılaşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

3-Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
Hesapta görülen 1.144 bin TL tutarındaki diğer olağan dışı gider ve zararların; 

702 bin TL’si özelleştirilen Salıpazarı Limanında bulunan ve 2016 yılında yıkımı 
tamamlanan yapıların kayıtlardan terkini, 160 bin TL’si terkini kayda tabi diğer 
MDV’lerin terkin bedeli, 282 bin TL’si de vekalet ücretleri, icra dosya giderleri ve 
diğer muhtelif giderlerdir. 

Dönem kârı: 
2016 yılı faaliyet dönemi sonunda, 19.962 bin TL tutarındaki olağan kâr 

üzerine, 1.958 bin TL tutarındaki olağandışı gelir ve kârların ilavesi ve 5.215 bin TL 
tutarındaki olağandışı gider ve zararların tenzili ile 16.705 bin dönem kârına 
ulaşılmıştır. Dönem kârında geçen yıla göre  %198,4 oranında artış kaydedilmiştir. 
İşletme faaliyetleri sonucu zararlı olmasına rağmen, dönem kârına ulaşılması ve bu 
kârın geçen yıla göre önemli ölçüde artmasında, faizi gelirleri ile gayrimenkul kira 
gelirleri başlıca etken olmuştur.  

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılığı (-) : 
Şirketin geçmiş yıllar zararları söz konusu olduğundan dönem kârına ilişkin 

herhangi bir vergi ve yasal yükümlülük doğmamıştır. 
Dönem net kârı: 
Cari dönemde herhangi bir vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı 

oluşmadığından, 2016 yılı dönem kârı 16.705 bin TL aynı zamanda Şirketin dönem net 
kârını oluşturmuştur. 
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Sonuç: 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’nin 13.03.2017 tarihinde 

kendi genel kurulunda kabul edilen 2016 yılı Bilançosu ve 16.705.173,17 Türk Lirası 
dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. 
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Kapsam dışı ve kapsam içi personelin hareketini gösterir tablo 
                                             (Ek: 3) 

Giriş ve Çıkışlar 
Kapsam Dışı Kapsam İçi 

2015/Kişi 2016/Kişi 2015/Kişi 2016/Kişi 
Yılbaşı Mevcudu 44 51 202 153 
Yıl İçinde Giren 22 7 1 - 
Yıl İçinde Çıkan (-) 15 9 50 20 
Yıl Sonu Mevcudu 51 49 153 133 
       

Giriş Şekli Kapsam Dışı Kapsam İçi 
2015/Kişi 2016/Kişi 2015/Kişi 2016/Kişi 

Açıktan Tayin 1    Naklen Tayin 1    Göreve İade 3  1  Yeniden Tayin (Askerlik, Sendika, 
Mahkeme)  6   

Memuriyetten Sözleşmeli Statüye Geçiş     
Geçici ve Mevsimlik İşçilerin Başlatılması     
Sözleşmeliden Memuriyete Geçiş     
Bağlı Ortaklıklardan Geçiş     
İşçilikten Nakil     
Başkaca Nedenler      
Kapsam İçinden Geçiş 17 1   
Kapsam Dışından Geçiş     

Toplam 22 7   
      

Ayrılış Nedenleri Kapsam Dışı Kapsam İçi 
2015/Kişi 2016/Kişi 2015/Kişi 2016/Kişi 

Emeklilik 8 5 25 18 
Başka Kuruluşa Nakil     Bağlı Ortaklıklara Geçiş     Memur ve  Sözleşmeli Statüye Geçiş     Sözleşmeliden Memuriyete Geçiş     Askerlik     İşten Çıkarma 5 4 8  Sözleşmenin Yenilenmesi     İstifa 2    Ölüm    1 
Başkaca Nedenler      İşçiliğe Nakil     Kapsam İçine Geçiş     Kapsam Dışına Geçiş   17 1 

Toplam 15 9 50 20 
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                                         Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                                (Ek: 4) 

Varlık türleri Kod Dönen 
 Bin TL 

Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
  Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1 13   13 
    Bankalardaki nakit 2 46.752   46.752 
    Diğer 4       
               Hazır değerler toplamı 5 46.765     
               Kasa ve bankalar toplamı 6     46.765 
  Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Tahvil, senet ve bonolar 8       
    Diğer 9       
               Menkul kıymetler toplamı 10       
  Alacaklar:         
    Bankaların verdiği krediler 11       
  Ticari alacaklar:         
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 44   44 
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13 

 
  

     Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 14       
    İştiraklerden 15       
    Yurt dışından 16       
    Diğer 17 7.928 181 8.109 
               Ticari alacaklar toplamı 18 7.972   8.153 
  Diğer alacaklar:         
    Hazineden 19       
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21       
    Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 22       
    İştiraklerden 23       
    Yurt dışından 24       
    Diğer 25 497   497 

              Diğer alacaklar toplamı 26 
              

497   497 
              Alacaklar toplamı 27 8.469          8.650 
  Stoklar:         
    İlk madde ve malzeme 28 27   27 
    Yarı mamuller 29      
    Mamuller 30      
    Ticari mallar 31      
    Diğer 32      
             Stoklar toplamı 33     27 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 3.639   3.639 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 12.135   14.590 
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 58.900 181 59.081 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37   9.352 9.352 
   Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38       
   Maddi duran varlıklar:         
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   101.215 101.215 
     Birikmiş amortismanlar (-) 40   55.791 55.791 
               Maddi duran varlıklar (net) 41   45.424 45.424 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   855 855 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43     

     Diğer bağlı değerler 44       
                Bağlı değerler toplamı (2) 45   55.631 55.631 
                Varlıklar toplamı (1+2) 46 58.900 55.812 114.712 
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                                           Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                 (Ek:5) 

Kaynak türleri Ko
d 

Kısa 
 süreli 
Bin TL 

Uzun 
süreli 

Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:              
   Mevduat:         
      Tasarruf mevduatı 1       
      Diğer mevduat 2       
                            Mevduat toplamı 3       
   Mali borçlar:         
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
      Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
      Banka kredileri 6       
      Diğer krediler 7       
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8       
      Diğer 9       
                            Mali borçlar toplamı 10       
   Ticari borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12 29      29    
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13       
      İştiraklere 14       
      Yurt dışına 15       
      Diğer 16 3.333      3.333   
                            Ticari borçlar toplamı 17 3.362      3.362   
  Diğer borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19       
      Sosyal güvenlik kurumlarına 20       
      Bağlı ortaklıklara  21       
      İştiraklere 22       
      Yurt dışına 23       
      Diğer 24 32      32    
                           Diğer borçlar toplamı 25 32      32   
  Diğer yabancı kaynaklar:         
     İç sigorta fonları 26   27.064    27.064    
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27       
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28       
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29       
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30       
     Ödenecek diğer vergiler 31 

 
      

     Diğer 32 4.025 577    4.602    
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 4.025    27.641    31.666   
                          Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 7.419    27.641   35.060    
2-Öz kaynaklar:         
  Sermaye 36     220.948    
  Ödenmemiş sermaye (-) 37     (89.932)  
  Ödenmiş sermaye 38     131.016    
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların          
   fon veya karşılıkları 39       
  Sermaye yedekleri: 40     28.171    
  Kâr yedekleri 41     334.837    
  Geçmiş yıllar kârları 42       
  Geçmiş yıllar zararları (-) 43     (431.077)  
  Dönem net karının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+) 44     16.705 
                    Öz kaynaklar toplamı (2) 47     79.652    
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52     114.712    
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 Fon Akım Tablosu                             (Ek:6) 
Fon kaynak ve kullanımları Cari dönem 

  Bin TL 
A- Fon kaynakları 40.357 
  1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar: 31.501 
      a) Olağan kâr 19.962 
      b) Amortismanlar (+) 3.629 
      c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+) 11.623 
      d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-) 3.713 
  2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar:   
      a) Olağandışı kâr   
      b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)   
      c) Fon girişi sağlamayan gelirler (+)   
  3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 4.051 
  4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 2.465 
  5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 2.307 
       (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
  6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 32 
       (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)   
  7- Sermaye artırımı   
       (Nakit karşılığı veya dışarıdan getirilen diğer 
varlıklar)   

  8- Hisse senetleri ihraç primleri   
B- Fon kullanımları: 40.357 
  1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar:   
      a) Olağan zarar   
      b) Amortismanlar (-)   
      c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler    
      d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-)   
  2- Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar: 3.257 
      a) Olağandışı zarar 3.257 
      b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler    
      c) Fon girişi sağlamayan gelirler (-)   
  3- Ödenen vergi ve benzerleri   
       ( Bir önceki dönem kârından ödenen )   
  4- Ödenen temettüler:   
      a) Bir önceki dönem kârından ödenen    
      b) Yedeklerden dağıtılan   
  5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 24.821 
  6- Duran varlıklar tutarındaki artışlar 319 
       (Yeniden değerlemeyi kapsamaz )   
  7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 1.605 
  8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 

   9- Sermaye azalışları 10.355 
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Nakit Akım Tablosu                                                     (Ek:7) 

                                  Nakit kaynakları ve kullanım yerleri  Cari Dönem 
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu: 25.416 
B- Dönem içi nakit girişleri 88.617 
  1- Satışlardan elde edilen nakit: 42.217 
      a) Net satışlar 37.445 
      b) Ticari alacaklardaki azalışlar 14.032 
      c) Ticari alacaklardaki artışlar             (9.260) 
  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan dolayı sağlanan nakit 40.895 
  3- Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 1.958 
  4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili 
olmayan) 680 

      c) Diğer artışlar   
  5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili 
olmayan)   

      c) Diğer artışlar   
  6- Sermaye artışından sağlanan nakit 7 
  7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
  8- Diğer nakit girişleri 2.860 
C- Dönem içi nakit çıkışları 67.268  
  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 20.517 
      a) Satışların maliyeti 21.484 
      b) Stoklardaki artışlar   
      c Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar        d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)                (214) 
      e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)                (732) 
      f) Stoklardaki azalışlar                  (21) 
  2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 21.339 
      a) Araştırma ve geliştirme giderleri   
      b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri   
      c) Genel yönetim giderleri 24.968 
      d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)             (3.629) 
  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 2.051 
        a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 13.561 

         b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar             
(11.510) 

  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları:    5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı: 5.214 
      a) Olağandışı gider ve zararlar 5.214 
      b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 924 
  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 59 
      b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
      c) Diğer ödemeler   
  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 59 
  9- Ödenen vergi ve benzerleri 242  
11- Diğer nakit çıkışları 16.922  
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 46.765  
E- Nakit artış veya azalışı (B-C) 8.230 

Sayıştay   



 

 

 
Nakit Akım Tablosu                                                     (Ek:7) 

                                  Nakit kaynakları ve kullanım yerleri  Cari Dönem 
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu: 25.416 
B- Dönem içi nakit girişleri 88.617 
  1- Satışlardan elde edilen nakit: 42.217 
      a) Net satışlar 37.445 
      b) Ticari alacaklardaki azalışlar 14.032 
      c) Ticari alacaklardaki artışlar             (9.260) 
  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlardan dolayı sağlanan nakit 40.895 
  3- Olağandışı gelir ve kârlardan sağlanan nakit 1.958 
  4- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili 
olmayan) 680 

      c) Diğer artışlar   
  5- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlardan sağlanan nakit (Alımlarla ilgili 
olmayan)   

      c) Diğer artışlar   
  6- Sermaye artışından sağlanan nakit 7 
  7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit   
  8- Diğer nakit girişleri 2.860 
C- Dönem içi nakit çıkışları 67.268  
  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 20.517 
      a) Satışların maliyeti 21.484 
      b) Stoklardaki artışlar   
      c Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) azalışlar        d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan) artışlar (-)                (214) 
      e) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)                (732) 
      f) Stoklardaki azalışlar                  (21) 
  2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 21.339 
      a) Araştırma ve geliştirme giderleri   
      b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri   
      c) Genel yönetim giderleri 24.968 
      d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)             (3.629) 
  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 2.051 
        a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 13.561 

         b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar             
(11.510) 

  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları:    5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı: 5.214 
      a) Olağandışı gider ve zararlar 5.214 
      b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)   
  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 924 
  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 59 
      b) Alınan krediler anapara ödemeleri   
      c) Diğer ödemeler   
  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan): 59 
  9- Ödenen vergi ve benzerleri 242  
11- Diğer nakit çıkışları 16.922  
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 46.765  
E- Nakit artış veya azalışı (B-C) 8.230 

 

 

 
 

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkı (Gelir yoluyla)    (Ek: 8) 
 Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra No Bin TL 
A - POZİTİF ETKENLER   
- Personel Giderleri (yevmiyeler dahil) 1 19.483 
- Verilen Faizler (yurtiçi) 2  
- Verilen bina ve arazi kiraları 3  
- Karşılık giderleri 4 11.510 
- Mevzuat gereğince katılma payları 5 75 
- Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6  
- Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 4.071 
- İç Sigorta fonu gideri 8 611 
- Amortisman ve tükenme payları 9 3.595 
- Dış âleme ödenen giderler 10 411 
- Diğer pozitif etkiler 11 3.240 
- Dönem kârı 12 16.705 
 Toplam(A) 13 59.701 
B - NEGATİF ETKİLER (-)   
- Alınan faizler (yurtiçi) 14 15.314 
- Alınan bina ve arazi kiralar 15 16.094 
- Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 1.635 
- Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 948 
- Bağlı ort.ve iştiraklerden alınan kâr payları 18 983 
- İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19  
- Dış âlemden sağlanan gelirler 20 24.837 
- Diğer negatif etkiler 21 9.514 
- Dönem zararı 22  
 Toplam (B) 23 69.325 
 Üretici fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla   
 (GSYH)'ya katkı: (A-B) 24 (9.624) 
 Sübvansiyonlar (-) 25  
 Hazine yardımları (-) 26  
 Diğer yardım ve bağışlar(-) 27  
 Vergi İadeleri (-) 28  
 Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 568 
 Alıcı Fiyatlarıyla Gayri safi Yurt içi Hasıla   
 (GSYH)'ya katkı 30 (9.056) 
 Dış aleme ödenen giderler (-) 31 411 
 Dış alemden sağlanan gelirler 32 24.837 
 Alıcı Fiyatlarıyla Gayri safi Hasıla   
 (GSMH)'ya katkı 33 15.370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 
 
 
 

                          2016  yılı dış ödemeler dengesine etki tablosu            (Ek: 9 ) 
Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1- İhracat bedellerinden   1- İthalat bedellerine   
2- Sermaye hareketlerinden   2- Sermaye hareketlerine   
3- Görünmeyen İşlemlerden  24.837 3- Görünmeyen İşlemler  411 
            Toplam 27.837             Toplam   
          Denge Farkı -            Denge Farkı 24.426 

Sayıştay   



 

 

 
 
 
 

                          2016  yılı dış ödemeler dengesine etki tablosu            (Ek: 9 ) 
Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1- İhracat bedellerinden   1- İthalat bedellerine   
2- Sermaye hareketlerinden   2- Sermaye hareketlerine   
3- Görünmeyen İşlemlerden  24.837 3- Görünmeyen İşlemler  411 
            Toplam 27.837             Toplam   
          Denge Farkı -            Denge Farkı 24.426 

 

 

 
 

Vergiler (Ek:10) 

Vergi türleri 

    2016   

Sıra Geçen 
yıldan    Ödenen 

veya 
Yıl 

Sonu 

no devir Tahakkuk  mahsup 
edilen Kalıntısı 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- 
 

Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim, 
harç ve fonlar:           

1- Gelirden alınan          
   - Kurumlar vergisi 1         
   -Diğer  2         
  Toplam (1) 3     2- Servetten Alınan:          
  - Motorlu taşıtlar vergisi 4   2 2    - Emlak vergisi (Belediyelere ödenen) 5   540 540    - Diğer 6   2 2    Toplam  (2) 7   544 544   
3- Mal ve hizmetten alınan (dolaylı vergiler):          
  - KDV 8         
  - Özel tüketim vergisi 9         
  - Banka ve sigorta muamele vergisi 10         
  - Damga Vergisi 11   24 24   
  - Dış Ticarette ödenen vergiler  12         
  - Harçlar  13         

  - Belediyelere ödenen (Emlak Vergisi 
dışında)  vergi,resim  ve harçlar 14         

  - Özel iletişim vergisi  15       
  - Şans oyunları vergisi 16         
  - Haberleşme vergisi 17         
  - Diğer  18         
  Toplam  (3) 19  24 24    Toplam  (A) 20  568 568  B- Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, 

harç ve fonlar:          

  -Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 330 3.408 3.420 318 
  -Yüklenici ve üreticilerden kesilen gelir, 

kurumlar ve  damga vergisi 22  
292 

 
266 

 
497 

 
61 

  -Tevkif edilen KDV 23 80 857 847 90 
  -Elektrik ve hava gazı tüketim vergisi 24          -Diğer  25          Toplam  (B) 26 702 4.531 4.764 469 
  Genel Toplam  (A+B) 27 702 5.099 5.332 469 

 
     

 

Sayıştay   



 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.   
                                                          31.12.2016 tarihli bilançosu                                                            (Ek:11/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
  A-Hazır değerler   25.415.534,40   46.764.852,18 
     1-Kasa 8.801,93   12.784,28   
     2-Alınan çekler                     -                         -    
     3-Bankalar 25.406.732,47   46.752.067,90   
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)                     -                         -    
     5-Diğer hazır değerler                     -                           -    
  B-Menkul kıymetler                       -                        -  
     1-Hisse senetleri                     -                           -      
     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları                     -                           -      
     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları                     -                           -      
     4-Diğer menkul kıymetler                     -                           -      
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                           -      
  C-Ticari alacaklar   12.743.926,97   7.971.599,90 
     1-Alıcılar 7.116.049,67   3.422.728,67   
     2-Alacak senetleri                     -                           -    
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)                     -                           -    
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)                     -                         -    
     5-Verilen depozito ve teminatlar                     -                           -    
     6-Diğer ticari alacaklar  675.180,91       1.621.231,20    
     7-Şüpheli ticari alacaklar  40.828.931,16     49.142.770,61    

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (35.876.234,77)    
(46.215.130,58)   

  D-Diğer alacaklar   375.413,78   497.041,91 
     1-Ortaklardan alacaklar                     -                             -    
     2-İştiraklerden alacaklar                     -                             -    
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar                     -                             -    
     4-Personelden alacaklar 1.407,87             2.201,45    
     5-Diğer çeşitli alacaklar 329.227,83          300.712,43    
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)                     -                           -    
     7-Şüpheli diğer alacaklar  5.016.086,95       4.686.807,14    
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (4.971.308,87)     (4.492.679,11)   
  E-Stoklar   47.598,71   26.562,76 
     1-İlk madde ve malzeme 47.598,71           26.562,76    
     2-Yarı mamuller                     -                           -    
     3-Mamuller                     -                         -    
     4-Ticari mallar                     -                           -    
     5-Diğer stoklar -  -   
     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    
     7-Verilen sipariş avansları                     -                           -    
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti                       -                        -  
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti         
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
     3-Taşeronlara verilen avanslar         
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları          61.639,67         121.846,50  
     1-Gelecek aylara ait giderler        61.639,67             121.846,50    
     2-Gelir tahakkukları                     -                         -    
  H-Diğer dönen varlıklar   1.362.058,64   3.517.986,05 
     1-Devreden KDV      308.391,95                           -    
     2-İndirilecek KDV                     -             255.944,82    
     3-Diğer KDV                     -                           -    
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 258.048,24   556.287,55   
     5-İş avansları                     -                           -    
     6-Personel avansları -  -   
     7 Sayım ve tesellüm noksanları                     -                           -    
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar 795.618,45   2.705.753,68   
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)                     -                         -    
     Dönen varlıklar toplamı   40.006.172,17   58.899.889,30 

 

Sayıştay   



 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.   
                                                          31.12.2016 tarihli bilançosu                                                            (Ek:11/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
  A-Hazır değerler   25.415.534,40   46.764.852,18 
     1-Kasa 8.801,93   12.784,28   
     2-Alınan çekler                     -                         -    
     3-Bankalar 25.406.732,47   46.752.067,90   
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)                     -                         -    
     5-Diğer hazır değerler                     -                           -    
  B-Menkul kıymetler                       -                        -  
     1-Hisse senetleri                     -                           -      
     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları                     -                           -      
     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları                     -                           -      
     4-Diğer menkul kıymetler                     -                           -      
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                           -      
  C-Ticari alacaklar   12.743.926,97   7.971.599,90 
     1-Alıcılar 7.116.049,67   3.422.728,67   
     2-Alacak senetleri                     -                           -    
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)                     -                           -    
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)                     -                         -    
     5-Verilen depozito ve teminatlar                     -                           -    
     6-Diğer ticari alacaklar  675.180,91       1.621.231,20    
     7-Şüpheli ticari alacaklar  40.828.931,16     49.142.770,61    

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (35.876.234,77)    
(46.215.130,58)   

  D-Diğer alacaklar   375.413,78   497.041,91 
     1-Ortaklardan alacaklar                     -                             -    
     2-İştiraklerden alacaklar                     -                             -    
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar                     -                             -    
     4-Personelden alacaklar 1.407,87             2.201,45    
     5-Diğer çeşitli alacaklar 329.227,83          300.712,43    
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)                     -                           -    
     7-Şüpheli diğer alacaklar  5.016.086,95       4.686.807,14    
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (4.971.308,87)     (4.492.679,11)   
  E-Stoklar   47.598,71   26.562,76 
     1-İlk madde ve malzeme 47.598,71           26.562,76    
     2-Yarı mamuller                     -                           -    
     3-Mamuller                     -                         -    
     4-Ticari mallar                     -                           -    
     5-Diğer stoklar -  -   
     6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    
     7-Verilen sipariş avansları                     -                           -    
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti                       -                        -  
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti         
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
     3-Taşeronlara verilen avanslar         
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları          61.639,67         121.846,50  
     1-Gelecek aylara ait giderler        61.639,67             121.846,50    
     2-Gelir tahakkukları                     -                         -    
  H-Diğer dönen varlıklar   1.362.058,64   3.517.986,05 
     1-Devreden KDV      308.391,95                           -    
     2-İndirilecek KDV                     -             255.944,82    
     3-Diğer KDV                     -                           -    
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 258.048,24   556.287,55   
     5-İş avansları                     -                           -    
     6-Personel avansları -  -   
     7 Sayım ve tesellüm noksanları                     -                           -    
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar 795.618,45   2.705.753,68   
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)                     -                         -    
     Dönen varlıklar toplamı   40.006.172,17   58.899.889,30 

 

 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
                                                          31.12.2016 tarihli bilançosu                                                            (Ek:11/b) 

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem 
TL TL 

 Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 
II-Duran varlıklar         
   A-Ticari alacaklar   125.289,01   180.695,26 
     1-Alıcılar                     -                         -    
     2-Alacak senetleri                     -                         -    
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)                     -                         -    
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
     5-Verilen depozito ve teminatlar 125.289,01   180.695,26   
      3-Şüpheli ticari 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   9.351.949,43   9.351.949,43 
      1-Bağlı menkul kıymetler 325.338,73   325.338,73   
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    
      3-İştirakler 2.118.297,52   2.118.297,52   
      4-İştiraklere sermaye taahhütleri (-)                     -                         -    
      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)                     -                         -    
      6-Bağlı ortaklıklar 6.908.313,18   6.908.313,18   
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)                     -                         -    
      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karş.(-)                     -                         -    
   D-Maddi duran varlıklar   47.774.578,12   45.424.133,97 
      1-Arazi ve arsalar 13.306.685,69   13.306.685,70   
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 45.145.343,21   45.279.089,73   
      3-Binalar 38.432.313,05   36.057.079,04   
      4-Tesis, makine ve cihazlar 5.947.509,79   5.873.854,47   
      5-Taşıtlar 64.759,11   64.759,11   
      6-Demirbaşlar 499.145,22   606.610,58   
      7-Diğer maddi duran varlıklar  4.242,79   26.673,35   
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (55.625.420,74)   (55.790.618,01)   
      9-Yapılmakta olan yatırımlar                     -                         -    
      10-Verilen avanslar                     -                         -    
   E-Maddi olmayan duran varlıklar        871.900,42         855.214,08  
      1-Haklar 492.648,29          476.562,97    
      2-Şerefiye                     -                         -    
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri                     -                         -    
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri                     -                         -    
      5-Özel maliyetler                     -                         -    
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar      780.000,00           780.000,00    
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (400.747,87)        (401.348,89)   
      8-Verilen avansları                     -                         -    
    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 avanslar                     -                         -    
   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları                       -                        -  
     1-Gelecek yıllara ait giderler                     -                         -    
     2-Gelir tahakkukları                     -                         -    
   H-Diğer duran varlıklar                       -                        -  
     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV                     -                         -    
     2-Diğer KDV                     -                         -    
     3-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıklar                     -                         -    
     4-Hizmet dışı Maddi Duran Varlıkların Birikmiş Amort.                     -                         -    
      Duran varlıklar toplamı                     -  58.123.716,98   55.811.992,74 
      Aktif (varlıklar) toplamı                     -  98.129.889,15   114.711.882,04 

 

Sayıştay   



 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
                                                          31.12.2016 tarihli bilançosu                                                            (Ek:11/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :     
  A-Mali borçlar   -  - 
      1-Banka kredileri -  -  
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 
maliyetleri (-)     
      4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara 
taksitleri 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   3.199.364,62  3.362.252,42 
     1-Satıcılar 2.158.095,79  2.372.644,29  
     2-Borç senetleri -  -  
     3-Borç senetleri reeskontu (-) -  -  
     4-Alınan depozito ve teminatlar 1.041.268,83  989.608,13  
     5-Diğer ticari borçlar -  -  
   C-Diğer borçlar   36.695,09  31.756,13 
     1-Ortaklara borçlar -  -  
     2-İştiraklere borçlar -  -  
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar 0,00  -  
     4-Personele borçlar 12.540,18  15.297,59  
     5-Diğer çeşitli borçlar 24.154,91  16.458,54  
     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-) -  -  
   D-Alınan avanslar  23.600,00  568.872,99 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri     
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş 
bedelleri     
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     
   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler  1.422.045,04  1.301.679,78 
    1-Ödenecek vergi ve fonlar 701.994,28  469.276,33  
    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 719.861,94  831.712,97  
    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 
vergi ve diğer yükümlülükler     
    4-Diğer yükümlülükler 188,82  690,48  
   G-Borç ve gider karşılıkları     
       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıkları  -  - 

       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 
yükümlülükleri (-) -  -  
       3-Kıdem tazminatı karşılıkları -  -  
       4-Diğer borç ve gider karşılıkları -  -  
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  896.595,74  1.037.385,14 
     1-Gelecek aylara ait gelirler 855.260,74  987.326,14  

     2-Gider tahakkukları 41.335  50.059  
 

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  2.543.043,39  1.117.171,97 
     1-Hesaplanan KDV -  -  
     2-Diğer KDV 2.014.854,32  -  
     3 Sayım ve tesellüm fazlaları     
     4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     
      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  8.121.343,88  7.419.118,43 

 

Sayıştay   



 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
                                                          31.12.2016 tarihli bilançosu                                                            (Ek:11/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :     
  A-Mali borçlar   -  - 
      1-Banka kredileri -  -  
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 
maliyetleri (-)     
      4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara 
taksitleri 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   3.199.364,62  3.362.252,42 
     1-Satıcılar 2.158.095,79  2.372.644,29  
     2-Borç senetleri -  -  
     3-Borç senetleri reeskontu (-) -  -  
     4-Alınan depozito ve teminatlar 1.041.268,83  989.608,13  
     5-Diğer ticari borçlar -  -  
   C-Diğer borçlar   36.695,09  31.756,13 
     1-Ortaklara borçlar -  -  
     2-İştiraklere borçlar -  -  
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar 0,00  -  
     4-Personele borçlar 12.540,18  15.297,59  
     5-Diğer çeşitli borçlar 24.154,91  16.458,54  
     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-) -  -  
   D-Alınan avanslar  23.600,00  568.872,99 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri     
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş 
bedelleri     
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı     
   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler  1.422.045,04  1.301.679,78 
    1-Ödenecek vergi ve fonlar 701.994,28  469.276,33  
    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 719.861,94  831.712,97  
    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 
vergi ve diğer yükümlülükler     
    4-Diğer yükümlülükler 188,82  690,48  
   G-Borç ve gider karşılıkları     
       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal 
yükümlülükler karşılıkları  -  - 

       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 
yükümlülükleri (-) -  -  
       3-Kıdem tazminatı karşılıkları -  -  
       4-Diğer borç ve gider karşılıkları -  -  
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  896.595,74  1.037.385,14 
     1-Gelecek aylara ait gelirler 855.260,74  987.326,14  

     2-Gider tahakkukları 41.335  50.059  
 

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  2.543.043,39  1.117.171,97 
     1-Hesaplanan KDV -  -  
     2-Diğer KDV 2.014.854,32  -  
     3 Sayım ve tesellüm fazlaları     
     4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     
      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  8.121.343,88  7.419.118,43 

 

 

 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 
                                                          31.12.2016 tarihli bilançosu                                                            (Ek:11/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :         
  A-Mali borçlar                           -                           -  
      1-Banka kredileri                     -                          -    
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         
      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 ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar                     -                          -    
   D-Alınan avanslar                            -                             -  
   E-Borç ve gider karşılıkları   26.452.972,74   27.064.219,94 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları                     -                          -    
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  26.452.972,74   27.064.219,94   
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları           608.615,08              576.413,05  
     1-Gelecek yıllara ait gelirler      608.615,08             576.413,05      
     2-Gider tahakkukları                     -                          -    
     3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar                            -                             -  
       1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV                     -                          -    
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar                     -                          -    

       Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı                     -                          -    
       Yabancı kaynaklar toplamı   27.061.587,82   27.640.632,99 

III-Öz kaynaklar   35.182.931,70   35.059.751,42 
   A-Ödenmiş sermaye   131.015.736,92   131.015.736,92 
       1-Sermaye 220.948.300,00   220.948.300,00   
       2-Ödenmemiş sermaye (-) (89.932.563,08)   (89.932.563,08)   
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları                     -                            -    
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)                     -                            -    
   B-Sermaye yedekleri   28.170.980,45   28.170.980,45 
       1-Hisse senedi ihraç primleri                     -                            -    
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları                     -                            -    
       3-Diğer sermaye yedekleri                     -                            -    
   C-Kâr yedekleri                     -                            -    
       1-Yasal yedekler                     -                            -    

       2-Statü yedekleri 28.170.980,45      
28.170.980,45    

       3-Olağanüstü yedekler   334.836.963,57   334.836.963,57 
       4-Diğer kar yedekleri 321.509.602,50   321.509.602,50   
       5-Özel fonlar                     -                            -    
   D-Geçmiş yıllar kârları 13.327.361,07   13.327.361,07   

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)  
 

(436.675.354,59)    
(431.076.723,49) 

   F-Dönem net kârı (zararı)        5.598.631,10        16.705.173,17  
        1-Teşebbüsün net karı ( zararı)      
        1-Azınlık payları net karı (zararı)      

       Öz kaynaklar toplamı       62.946.957,45        79.652.130,62  
 IV-Azınlık payları         

       Pasif (kaynaklar) toplamı       98.129.889,15      114.711.882,04  
 
 

Sayıştay   



 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
(Ek:11/e) 

2016 Yılı Bilanço Dipnotları I. 
                                                           
1- Kuruluş kayıtlı sermaye sistemine dahil değildir. 
2-Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst 
yöneticilere; 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 

b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi: 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 

  a) Dahili sigorta tutarı: 105.683.180,43 TL 

  b) Dış sigorta tutarı:      
4-Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 16.667.258,79 TL 
5-Verilmiş olan teminatlar:               
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:    2.085.404,03 TL 
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 

          
Dövizin cinsi 

 
       Miktarı 

TL  
Kuru Toplam Tutar  

  ABD Para Birimi(Banka) ABD $’ı 
 

   142.980,38 $ 3,5318 504.978,11 TL 
  

          8-Yurt dışından alacaklar( avanslar dahil ): 
  9- Yurt dışına ait borçlar (avanslar dahil): 

10-Tedavülde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır.  
11- Cari ve gelecek dönemlere ilişkin yararlanılacak yatırım indirimi tutarı bulunmamaktadır. 
12-Tedavülde tahvil bulunmadığından, hisse senedine dönüşebilecek olanı da yoktur. 
13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

          Türü 
 

Tertibi 
 

Adedi 
 

Toplam tutar 
   Ö.İ.B 

 
A  77.331.905  77.331.905 TL    Ö.İ.B 

 
B  143.616.394     1143.616.394  TL    Ö.İ.B 

 
C  1  1 TL    

          14-Cari dönemde hisse senedi ihraç edilmemiştir. 
15- İşletme sahibi veya Sermayesinin %10 ve  daha fazlasına sahip ortaklar: 

          Adı 
  

Pay oranı 
 

Pay tutarı 
   Ö.İ.B 

  % 35  77.331.905 TL 
   Ö.İ.B 

  % 65   143.616.394 TL    Ö.İ.B 
       1 TL    

   
Toplam %100  2 220.948.300 TL    

 
 

        

Sayıştay   



 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                        
(Ek:11/e) 

2016 Yılı Bilanço Dipnotları I. 
                                                           
1- Kuruluş kayıtlı sermaye sistemine dahil değildir. 
2-Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst 
yöneticilere; 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 

b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi: 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 

  a) Dahili sigorta tutarı: 105.683.180,43 TL 

  b) Dış sigorta tutarı:      
4-Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 16.667.258,79 TL 
5-Verilmiş olan teminatlar:               
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:    2.085.404,03 TL 
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 

          
Dövizin cinsi 

 
       Miktarı 

TL  
Kuru Toplam Tutar  

  ABD Para Birimi(Banka) ABD $’ı 
 

   142.980,38 $ 3,5318 504.978,11 TL 
  

          8-Yurt dışından alacaklar( avanslar dahil ): 
  9- Yurt dışına ait borçlar (avanslar dahil): 

10-Tedavülde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır.  
11- Cari ve gelecek dönemlere ilişkin yararlanılacak yatırım indirimi tutarı bulunmamaktadır. 
12-Tedavülde tahvil bulunmadığından, hisse senedine dönüşebilecek olanı da yoktur. 
13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

          Türü 
 

Tertibi 
 

Adedi 
 

Toplam tutar 
   Ö.İ.B 

 
A  77.331.905  77.331.905 TL    Ö.İ.B 

 
B  143.616.394     1143.616.394  TL    Ö.İ.B 

 
C  1  1 TL    

          14-Cari dönemde hisse senedi ihraç edilmemiştir. 
15- İşletme sahibi veya Sermayesinin %10 ve  daha fazlasına sahip ortaklar: 

          Adı 
  

Pay oranı 
 

Pay tutarı 
   Ö.İ.B 

  % 35  77.331.905 TL 
   Ö.İ.B 

  % 65   143.616.394 TL    Ö.İ.B 
       1 TL    

   
Toplam %100  2 220.948.300 TL    

 
 

        

 

 

 
 
 

 
16- Sermayesinin %10 daha fazlasına sahip olunan iştirakler ve bağlı ortaklıkların: 

        Son dönem   
Adı 

 
Pay oranı 

 

Toplam 
Sermayesi  Kar/zararı  

MESBAŞ Mersin Serbest Bölge İşl.A.Ş. %21,26  5.402.160 TL  13.110.766.860,25 TL  
   Kıbrıs Türk Denizcilik  Ltd. Şti. %51,00  4.081.925 TL      -355.067,24 TL  

 

 
 

 
     

  17-Stok değerleme yöntemi: 
a) Cari dönemde uygulanan yöntem: 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem: 

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği  

Artış (+) veya azalış (-) tutarı 

18-Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 
  a) Satın alınan, imal  veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri:   923.680,85 TL 
  b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti: 4.288.885,14 TL 
  c) Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon değerleme artışları: 
      -Varlık maliyetlerinde (+) 
      -Birikmiş amortismanlarda (-) 
19- Ana Kuruluş, Bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:  
20- Cari dönemde ortalama personel sayısı: 191 
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 
22- Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarı tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her  
       türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi. 
23- İşletmenin  gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe   
       tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 
24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 
25- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 22/02/2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 

(Ek:11/f) 
Bilanço Dipnotları II 

 

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 

1) TDİ Hukuk Müşavirliği’nin 2012/150 Müşavirlik No.su ile kayıtlı olan dava: 
  Tekirdağ Limanı; İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshinden sonra 12/03/2012 
tarihli ön protokol kapsamında, Tekirdağ Limanının AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. 
tarafından TDİ nam ve hesabına işletilmesi nedeniyle, araç/gereç ve teçhizat kullandırma ve 
hizmet bedellerinden oluşan 31/10/2012 tarihi itibarıyla bakiye alacak tutarı olan 
6.720.886,46 TL’nin tahsili için, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul 
19. İcra Müdürlüğü'nün 2012/28417 E. sayılı dosyasından TDİ aleyhine icra takibi 
başlatılmıştır.  

Söz konusu takibe TDİ’nin itirazı üzerine, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş, 
tarafından İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/38 E. sayılı dosyasından (İstanbul 
14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/796 E. Dosyası olmuştur.) itirazın iptaline ve %20’den aşağı 
olmamak üzere uygun görülecek bir tazminata mahkûm edilmesine ilişkin dava açılmıştır. 
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/04/2016 tarih ve 2014/796 E. - 2016/277 K. 
Sayılı kararı ile “İtirazın kısmen iptaline, 6.720.269.08 TL asıl alacağa takip tarihinden 
itibaren davacı talebini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi işletilerek takibin 
devamına, fazlaya ilişkin istemin feragat nedeniyle reddine, %20 oranında hesaplanan 
1.344.053,81 TL İcra İnkar Tazminatının davalıdan tahsiline...” karar verilmiştir. Söz konusu 
ilam TDİ tarafından tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş olup. Yargıtay incelemesi devam 
etmektedir. 

2) TDİ Hukuk Müşavirliği’nin 2013/15 Müşavirlik No.’su ile kayıtlı olan dava: 
 AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesi’nin kusursuz imkânsızlık sonucu sona erdiğinden bahisle, devir tarihinde 
mevcut olmayan ve Şirketlerince yaptırılan konteynır terminal alanının hâlihazır toplam 
değeri 78.025.055,96 TL ile demiryolu iskelesi ve üst yapısının toplam değeri 10.049.973,52 
TL olmak üzere toplam da 88.075.029.48 TL’ nin Şirketlerine iadesi talepli tahkim 
yargılaması başlatılmıştır. 

Hakem yargılaması sonucu Hakem Heyeti'nin 15/09/2015 tarihli kararı ile “Taraflar 
arasındaki ihtilafın kusursuz imkansızlık neticesi meydana gelen sebepsiz zenginleşmeden 
kaynaklanan bir dava teşkil ettiğine ve davalının 59.242.767,45 TL zenginleştiğine ve bunun 
davacıya iadesine, davacı lehine 18/12/2012 tarihi ile dava tarihi olan 27/12/2012 tarihi 
arasındaki süre için 245.364,16 TL ticari temerrüt faizi ödenmesine, dava tarihinden sonraki 
temerrüt faizine ilişkin hesapların kararın tenfız aşamasında yetkili merci tarafından verilmesi 
gerektiğine ... ” karar verilmiştir. 

TDİ tarafından Hakem Heyeti Kararı’nın iptali için İstanbul 13. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 2015/1082 Esas sayılı dosyasından açılan davada, Mahkeme’nin 03/03/2016 
tarih ve 2016/151 K. Sayılı kararı ile "İç tahkim yoluyla verilen hakem kararma karşı HUMK 
516 ve diğer maddeleri uyarınca temyiz yoluna başvurulabileceği kabul edildiğinden, iptal 
davasının bu sebeple reddine. ... ” karar verilmiştir. Yerel Mahkeme’nin söz konusu karan 
TDİ tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi devam etmektedir. 

                                                   
 

 

Sayıştay   



 

 

(Ek:11/f) 
Bilanço Dipnotları II 

 

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 

1) TDİ Hukuk Müşavirliği’nin 2012/150 Müşavirlik No.su ile kayıtlı olan dava: 
  Tekirdağ Limanı; İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin feshinden sonra 12/03/2012 
tarihli ön protokol kapsamında, Tekirdağ Limanının AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. 
tarafından TDİ nam ve hesabına işletilmesi nedeniyle, araç/gereç ve teçhizat kullandırma ve 
hizmet bedellerinden oluşan 31/10/2012 tarihi itibarıyla bakiye alacak tutarı olan 
6.720.886,46 TL’nin tahsili için, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından İstanbul 
19. İcra Müdürlüğü'nün 2012/28417 E. sayılı dosyasından TDİ aleyhine icra takibi 
başlatılmıştır.  

Söz konusu takibe TDİ’nin itirazı üzerine, AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş, 
tarafından İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/38 E. sayılı dosyasından (İstanbul 
14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/796 E. Dosyası olmuştur.) itirazın iptaline ve %20’den aşağı 
olmamak üzere uygun görülecek bir tazminata mahkûm edilmesine ilişkin dava açılmıştır. 
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/04/2016 tarih ve 2014/796 E. - 2016/277 K. 
Sayılı kararı ile “İtirazın kısmen iptaline, 6.720.269.08 TL asıl alacağa takip tarihinden 
itibaren davacı talebini aşmamak üzere değişen oranlarda avans faizi işletilerek takibin 
devamına, fazlaya ilişkin istemin feragat nedeniyle reddine, %20 oranında hesaplanan 
1.344.053,81 TL İcra İnkar Tazminatının davalıdan tahsiline...” karar verilmiştir. Söz konusu 
ilam TDİ tarafından tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmiş olup. Yargıtay incelemesi devam 
etmektedir. 

2) TDİ Hukuk Müşavirliği’nin 2013/15 Müşavirlik No.’su ile kayıtlı olan dava: 
 AKPORT Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından Tekirdağ Limanı İşletme Hakkı 

Devir Sözleşmesi’nin kusursuz imkânsızlık sonucu sona erdiğinden bahisle, devir tarihinde 
mevcut olmayan ve Şirketlerince yaptırılan konteynır terminal alanının hâlihazır toplam 
değeri 78.025.055,96 TL ile demiryolu iskelesi ve üst yapısının toplam değeri 10.049.973,52 
TL olmak üzere toplam da 88.075.029.48 TL’ nin Şirketlerine iadesi talepli tahkim 
yargılaması başlatılmıştır. 

Hakem yargılaması sonucu Hakem Heyeti'nin 15/09/2015 tarihli kararı ile “Taraflar 
arasındaki ihtilafın kusursuz imkansızlık neticesi meydana gelen sebepsiz zenginleşmeden 
kaynaklanan bir dava teşkil ettiğine ve davalının 59.242.767,45 TL zenginleştiğine ve bunun 
davacıya iadesine, davacı lehine 18/12/2012 tarihi ile dava tarihi olan 27/12/2012 tarihi 
arasındaki süre için 245.364,16 TL ticari temerrüt faizi ödenmesine, dava tarihinden sonraki 
temerrüt faizine ilişkin hesapların kararın tenfız aşamasında yetkili merci tarafından verilmesi 
gerektiğine ... ” karar verilmiştir. 

TDİ tarafından Hakem Heyeti Kararı’nın iptali için İstanbul 13. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 2015/1082 Esas sayılı dosyasından açılan davada, Mahkeme’nin 03/03/2016 
tarih ve 2016/151 K. Sayılı kararı ile "İç tahkim yoluyla verilen hakem kararma karşı HUMK 
516 ve diğer maddeleri uyarınca temyiz yoluna başvurulabileceği kabul edildiğinden, iptal 
davasının bu sebeple reddine. ... ” karar verilmiştir. Yerel Mahkeme’nin söz konusu karan 
TDİ tarafından temyiz edilmiş olup, Yargıtay incelemesi devam etmektedir. 

                                                   
 

 

 

 

 
 
 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) 
2016 yılı gelir tablosu 

                                                                                                                     
 

(Ek:12/a) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL 
Cari dönem 

TL 
A-Brüt satışlar 37.513.763,64   37.749.406,06   
B-Satış indirimleri (-) 438.813,81   304.579,66   
C-Net satışlar 37.074.949,83   37.444.826,40   
D-Satışların maliyeti (-) 22.428.992,22   21.484.153,38   
            Brüt satış kârı veya zararı   14.645.957,61   15.960.673,02 
E-Faaliyet giderleri (-) 27.176.952,33   24.968.195,85   
             Faaliyet kârı veya zararı   (12.530.994,72)   (9.007.522,83) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir 
ve kârlar  36.721.000,49   42.530.288,55   
G-Diğer faaliyetlerden olağan          
    gider ve zararlar (-) 14.692.007,94   13.560.777,43   
H-Finansman giderleri (-)         
                Olağan kâr veya zarar   9.497.997,83   19.961.988,29 
İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 1.063.713,27   1.957.918,29   
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 4.963.080,00   5.214.733,98   
              Dönem kârı veya zararı   5.598.631,10   16.705.173,17 
K-Dönem kârı vergi ve diğer          
    yasal yükümlülük karşılıkları (-)         
           Dönem net kârı veya zararı   5.598.631,10   16.705.173,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

(Ek: 12/b) 

Gelir Tablosu Dipnotları 
 

 
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:  3.629.055,72 TL 

            
     a) Amortisman giderleri :                                                               3.594.648,46 TL 
     b) İtfa ve tükenme payları :                                                                  34.407,26 TL 

 
           2. Dönemin karşılık giderleri:   11.510.256,38 TL 

                        
3. Dönemin finansman gideri bulunmamaktadır.  

 
           4. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışları bulunmamaktadır. 

 
 

         
 5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve 

benzerleri yoktur. 

 
           6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari 

dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:  328.512,00 TL 
 
7. Amortisman  hesaplama yöntemi  değişmemiştir. 

 
 

         
 8. Stok sayımları yapılmıştır. 

 
 

         
 9. Satışların tamamı hizmet satış tutarlarından oluşmaktadır. 

 
 

         
 10. Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararlara ilişkin özet bilgi aşağıdaki 

tablodadır. 

 
           

 
 

 Önceki Dönem Gelir ve Karları İle Gider ve Zararları 
 

 
 

Alacak Türü TL Karşılığı  
 

 
 

1 Önceki dönem gelir ve karları 947.592,37 
 

 
 

2 Önceki dönem gider ve zararları 4.071.327,72 
 

 
 

                          Fark (3.123.735,35) 
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                                          Diğer öneri ve tavsiyeler                                            (Ek:13) 

 

Öneri 
No. 

Bölüm Konu Sayfa 

1 İdari 
Bünye 

Özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşları da 
kapsayan KİT Genel Yatırım ve Finansman 
Programlarında öngörülen esaslar dahilinde, Şirkette 
etkin bir iç kontrol sistemi kurulmasına yönelik 
çalışmaların başlatılması. 

4-5 

2 İşletme  
Çalışmaları 

İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin bir yönetim 
kılavuzu ve kontrol aracı olan işletme bütçesinin 
gerçekçi bir şekilde hazırlanması konusunda azami 
titizliğin gösterilmesi; harcamaların ödenekleri 
paralelinde sağlıklı bir şekilde takibi sağlanarak ödenek 
aşımlarına mahal verilmemesi, ödenek aktarma ve 
revize işlemlerinin zamanında ve yıl sonu beklenmeden 
yapılması, ayrıca yıllık programların hazırlanmasında 
önemli bir fonksiyonu olan stratejik planla ilgili 
çalışmaların sonuçlandırılması 

 
34-35 

3 İşletme 
Çalışmaları 

TDİ AŞ’ye ait MESBAŞ’da bulunan %21,26 oranında 
hissesinin özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması. 

 
68-69 

4 İşletme 
Çalışmaları 

2015 yılında;4,5 milyon TL ödeneğe karşılık 516 bin 
TL’lik harcama yapılarak yatırım programında %11,5 
oranında nakdi gerçekleşme sağlanmışken, 2016 
yılında; 3,5 milyon TL ödeneğe karşılık %26,4 oranında 
nakdi gerçekleşme ile 924 bin TL harcama yapılmıştır. 
Nakdi yatırım tutarlarının ödenek tutarına bölünmesiyle 
elde edilen “Yatırım Gerçekleşme” oranlarına 
bakıldığında; 2010 yılında %20,6 ve takip eden yıllarda, 
%2,6, %8,9, %5,0, %5,6, %11,5 ve 2016 yılında ise 
%26,4 oranında yatırım gerçekleşmesi olduğu 
görülmektedir.  Esas itibarıyla, 2016 yılında elde edilen 
%26,4 gibi düşük gerçekleşme oranının bile son 7 yılın 
en yüksek yatırım gerçekleşme oranı olması dikkati 
çekmektedir. Bu nedenle; 
Yatırım programı öngörülerinin, bu meyanda yatırım 
ödeneği taleplerinin sağlıklı yapılması ve ayrılan 
ödeneklerin yüksek oranda kullanılması, bütçe 
disiplinine uyulmasına özen gösterilmesi. 

 
72 

Sayıştay   



 

 

                           
 

5 Gelir 
Tablosu 

Şirketin aktifinde bulunan ve kiraya verilen 
gayrimenkullerin KDV işlemleri ile ilgili olarak, 25 Seri 
No.lu KDV Genel Tebliğinin ve Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğünden alınan 26.03.2003 tarihli 
muktezanın Şirkette farklı değerlendirilmesi sonucu, 
tahsil edilemeyen kira bedellerine ilişkin KDV’nin 
tahakkuk yerine tahsil edildikçe beyan edilmesi üzerine 
geriye dönük incelemeler sonucu maruz kalınan 
840.665-TL gecikme faizi ve 62.844-TL vergi ziya-ı 
cezası üzerinde önemle durularak, bu konuda ilgili 
personelin daha titiz davranmalarının sağlanması ve 
benzer durumlarla karşılaşılmaması için gerekli 
tedbirlerin alınması. 

 
94-97 

Sayıştay   


