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Raporda yer alan kısaltmalar 

 
 
  

AAF :  Afyon Alkoloid Fabrikası    
AB :  Avrupa Birliği     
ABD :  Amerika Birleşik Devletleri    
AMA :  Susuz Morfin Alkoloid    
APK :  Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı 
AŞ :  Anonim Şirket     
CEP :  Avrupa Farmakopesine Uygunluk Belgesi  
DETSİS :  Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi  
DİR :  Dahilde İşleme Rejimi    
DİİB :  Dahilde İşleme İzin Belgesi    
DPB :  Devlet Personel Başkanlığı    
EDQM              :  Avrupa İlaç ve Sağlık Ürünleri Kalite Yönetimi              
EKK :  Ekonomik Koordinasyon Kurulu 
ELÜS :  Elektronik Ürün Senedi   
FAO :  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü   
FCA :  Free Carrier-Taşıyıcıya teslim    
GAFTA :  Uluslararası Hububat ve Yem Ticaret Birliği  
GSMH :  Gayrisafi Milli Hasıla    
GSYİH :  Gayrisafi Yurt İçi Hasıla    
HEYS :  Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi    
IGC  :  Uluslararası Hububat Konseyi    
INCB  :  Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu   
KAYSİS :  Elektronik Kamu Bilgi Yön.Sistemi    
KHK  :  Kanun Hükmünde Kararname    
KİK  :  Kamu İhale Kanunu     
KİT  :  Kamu İktisadi Teşebbüsü    
KKTC :  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti    
MAYDÜ :  Modern Açık Yığın Depolama Ünitesi   
MDV   :  Maddi Duran Varlıklar     
MUD :  Mekanize Ufki Depo    
OHAL :  Olağanüstü Hal     
TAGEM  :  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
TAİEX :  Teknik Yardım Bilgi Değişim Ofisi 
TBMM  :  Türkiye Büyük Millet Meclisi    
TCDD  :  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları  
TMO :  Toprak Mahsulleri Ofisi  
TOBB  :  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği   
TÜBİTAK :  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu  
TÜFE :  Tüketici Fiyatları Endeksi    
TÜHİS  :  Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası 
TÜİK  :  Türkiye İstatistik Kurumu    
USD  :  Amerikan Doları     
ÜFE  :  Üretici Fiyatları Endeksi    
VUK  :  Vergi Usul Kanunu     
YPK :  Yüksek Planlama Kurulu    
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I. TOPLU BAKIŞ 
 

 A- Hububat ve uyuşturucu maddelerin Dünya ekonomisindeki yeri: 
1- Hububat: 
Hububat, temel gıda maddesi olup, dünyada üretimi ve ticareti büyük önem 

taşımaktadır. 
 Dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri yıllar itibarıyla aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
Tablo1: Dünya hububat üretim, tüketim, ticaret ve stok verileri (*) 
Yıllar 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16* 2016/17** 

Üretim 
Buğday 657 717 730 736 752 
Arpa 129 145 144 149 147 
Mısır 873 998        1.019 972             1.045 
Pirinç 473 478 480 472 485 

Ticaret 
Buğday 142 157 153 164 168 
Arpa   20   23   29   30   26 
Mısır 100 122 125 136 135 
Pirinç   38   42   42   40   41 

Tüketim 
Buğday 679 698 715 720 738 
Arpa 133 141 145 146 146 
Mısır 870 951 994 970             1.028 
Pirinç 469 479 478 474 483 

Stoklar 
Buğday 170 190 205 221 235 
Arpa   22   27   26   29   30 
Mısır 133 182 207 209 225 
Pirinç 114 113 118 116 118 

(*)Kaynak: IGC (Ocak 2017) (*)Tahmin (**) Öngörü  

Hububat üretiminde yıllar itibarıyla iklim şartlarına bağlı olarak dalgalanmalar 
meydana gelmektedir. Bu nedenle de hububat tüketim ve ticareti de yıllara göre farklılık 
göstermektedir. 

 Buğday, arpa, mısır ve pirincin Dünyada üretim miktarı ülkeler itibarıyla 
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

ISayıştay   



 

 
 

Tablo2: Buğday, arpa, mısır ve pirinç Dünya üretim miktarları (*)                  (Milyon ton)   

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 
(**) 

BUĞDAY 
AB 132 143 156   158 144 
Çin 121 122 126 130 129 
Hindistan 95 94 96 89 86 
ABD 61 58 55 56 63 
Rusya 38 52 59 61 72 
Avustralya 23 25 24 24 34 
Pakistan 23 24 26 25 26 
Kanada 27 38 29 28 32 
Türkiye 20 22 19 23 21 
Ukrayna 16 22 25 28 27 
Arjantin 8 9 14 11 16 
Kazakistan 10 14 13 14 17 
Dünya 654 714 725 731 752 

ARPA  
AB 55 60 61 61 60 
Rusya 14 15 20 17 185 
Ukrayna 7 8 9 9 108 
Kanada 8 10 7 8 11 
Türkiye 7 8 6 8 9 
ABD 5 5 4 5 7 
Avustralya 8 9 8 8 4 
Dünya 129 144 141 146 147 

MISIR  
ABD 273 351 361 346 385 
Çin 206 219 216 220 220 
Brezilya 82 80 85 81 85 
AB 56 64 76 57 60 
Meksika 22 23 26 24 28 
Arjantin 32 33 34 26 43 
Hindistan 22 24 24 21 25 
Türkiye 5 6 6 6 6 
Dünya 871 997 1.013 959 1.045 

PİRİNÇ  
Çin 143 143 145 146 146 
Hindistan 105 107 105 104 107 
Endonezya 37 36 36 36 37 
Bangladeş 34 34 35 35 35 
Vietnam 28 28 28 28 28 
Tayland 20 20 19 17 19 
Filipinler 11 12 12 12 12 
Türkiye 1 1 1 1 1 
Dünya 473 478 478 473 482 
Kaynak: IGC (Ocak 2017), Türkiye verileri TÜİK’den alınmıştır. (*)Tahmin (**) Öngörü. AB verileri 2012/13 dönemi ve öncesi 27 ülke  

                   için, 2013/14 itibarıyla 28 ülke içindir 

II Sayıştay   



 

 
 

Tablo2: Buğday, arpa, mısır ve pirinç Dünya üretim miktarları (*)                  (Milyon ton)   

Ülkeler 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 
(**) 

BUĞDAY 
AB 132 143 156   158 144 
Çin 121 122 126 130 129 
Hindistan 95 94 96 89 86 
ABD 61 58 55 56 63 
Rusya 38 52 59 61 72 
Avustralya 23 25 24 24 34 
Pakistan 23 24 26 25 26 
Kanada 27 38 29 28 32 
Türkiye 20 22 19 23 21 
Ukrayna 16 22 25 28 27 
Arjantin 8 9 14 11 16 
Kazakistan 10 14 13 14 17 
Dünya 654 714 725 731 752 

ARPA  
AB 55 60 61 61 60 
Rusya 14 15 20 17 185 
Ukrayna 7 8 9 9 108 
Kanada 8 10 7 8 11 
Türkiye 7 8 6 8 9 
ABD 5 5 4 5 7 
Avustralya 8 9 8 8 4 
Dünya 129 144 141 146 147 

MISIR  
ABD 273 351 361 346 385 
Çin 206 219 216 220 220 
Brezilya 82 80 85 81 85 
AB 56 64 76 57 60 
Meksika 22 23 26 24 28 
Arjantin 32 33 34 26 43 
Hindistan 22 24 24 21 25 
Türkiye 5 6 6 6 6 
Dünya 871 997 1.013 959 1.045 

PİRİNÇ  
Çin 143 143 145 146 146 
Hindistan 105 107 105 104 107 
Endonezya 37 36 36 36 37 
Bangladeş 34 34 35 35 35 
Vietnam 28 28 28 28 28 
Tayland 20 20 19 17 19 
Filipinler 11 12 12 12 12 
Türkiye 1 1 1 1 1 
Dünya 473 478 478 473 482 
Kaynak: IGC (Ocak 2017), Türkiye verileri TÜİK’den alınmıştır. (*)Tahmin (**) Öngörü. AB verileri 2012/13 dönemi ve öncesi 27 ülke  

                   için, 2013/14 itibarıyla 28 ülke içindir 

 

 
 

2- Uyuşturucu maddeler: 
Türkiye’de haşhaş tarımı serbest olarak yapılırken, Uluslararası Afyon 

Anlaşması gereği 1933 yılında inhisar idaresi kurularak kontrollü haşhaş ekimi ve afyon 
üretimine geçilmiştir. Haşhaş tarımı 1971 yılına kadar afyon ve haşhaş tohumu amaçlı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Haşhaş kapsüllerinin çizilmesi suretiyle elde edilen afyon 
sakızı, üreticilerden TMO tarafından satın alınıp işlendikten sonra tıbbi amaçlı olarak 
ihraç edilmiştir. 

Uyuşturucu madde kaçakçılığının kaynaklarından biri olduğu yönündeki 
olumsuz kampanya nedeniyle, Türkiye’nin yasadışı uyuşturucu trafiğinin 
kaynaklarından birisi olmadığını göstermek amacıyla 1971 yılında haşhaş tarımını 
tamamen yasaklanmıştır. 1971’den 1974’e kadar süren bu yasak sırasında, Avrupa ve 
ABD’ye yasadışı uyuşturucu girişi devam etmiş, üstelik diğer afyon üreten ülkelerin 
üretimlerinde artış gözlenmiş ve yeni haşhaş üreticisi ülkelerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 
 Ancak, uluslararası sorumluluklar da dikkate alınarak, 1974 yılından itibaren 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın gözetiminde, kaçağa kayma riski en az olan lisansa tabi 
ve kontrollü, çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine tekrar başlanmıştır. 

Yasal haşhaş ekim alanlarından üretilen çizilmemiş haşhaş kapsülleri, 1981 
yılında üretime başlayan ve Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde kurulu Afyon 
Alkaloidleri Fabrikasında işlenerek elde edilen morfin ve türevleri, tıbbi ve bilimsel 
amaçlı olarak ihraç edilmektedir. 

Morfin eşdeğerine göre Dünya uyuşturucu madde üretimi ülkeler ve yıllar 
itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo3: Dünya uyuşturucu madde üretimi (*) 

Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 
Hindistan Ekim Alanı (ha) 12.092 5.619 5.329 5.423 1.050 

Üretim (ton) 83 44 31 30 5 
Macaristan Ekim Alanı (ha) 3.929 2.600 5.560 5.120 3.530 

Üretim (ton) 9 7 15 36 20 
Avustralya Ekim Alanı (ha) 8.352 11.484 7.200 7.410 7.403 

Üretim (ton) 174 190 176 112 163 
Fransa Ekim Alanı (ha) 8.680 10.209 9.060 8.450 6.780 

Üretim (ton) 92 101 119 204 109 
İspanya Ekim Alanı (ha) 8.762 8.700 8.521 - 7.721 

Üretim (ton) 83 83 87 70 156 
Türkiye Ekim Alanı (ha) 13.511 32.277 26.621 61.591 29.922 

Üretim (ton) 14 67 43 113 65 
Diğer Ülkeler Ekim Alanı (ha) - - - - - 

Üretim (ton) 22 24 63 61 48 
Toplam Ekim Alanı(ha) 55.326 70.889 62.301 87.994 56.406 

Üretim (Ton) 477 516 534 626 566 
(*) Kaynak: NarcoticsDrugs 2016 

Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi yıllar itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo4: Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi(*) 

(*) 2016 yılı afyon miktarı tahmin olup morfin ve kodein miktarı takip eden yıl sonunda açıklanmaktadır. 

B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi:  

Birinci Dünya Savaşı sonrasında sanayi tesislerinin büyük ölçüde yok olması 
dünyanın pek çok ülkesinde tarıma yönelmeyi zorunlu kılmış ve tarımsal üretimin hızla 
artması sonucu üretici ülkelerde bilhassa buğday stokları büyük ölçüde çoğalmıştır. 
Buğday stoklarındaki bu artış dış piyasada rekabete, fiyatların düşmesine ve bunlardan 
kaynaklanan büyük krizlere neden olmuş, özellikle 1928 sonrasında birçok ülkede 
buğday fiyatları hızla düşmeye başlamıştır. 

 Bu gelişme üzerine hükümet 10.07.1932 tarihinde yürürlüğe giren 2056 sayılı 
Kanunla, Ziraat Bankasını buğday alımıyla görevlendirmiştir. Ziraat Bankasına, depo 
ihtiyacını karşılamak üzere silo ve ambar inşası hakkında çıkarılan 11.06.1933 tarihli ve 
2303 sayılı Kanunla hububat muhafaza tesisleri kurma görevi de verilmiştir. Ziraat 
Bankası 1932/1933 yıllarında çoğu Orta Anadolu'da olmak üzere alım merkezleri 
açmıştır. 

Buğday üretiminin artması yanında İkinci Dünya Savaşı belirtilerinin gittikçe 
kendini daha fazla hissettirmeye başlaması, Ziraat Bankasında Buğday Masası Şefliği 
adı altında yürütülen işlerin, oluşturulacak başka bir kuruluşa devredilmesini zorunlu 
kılmış, 13.07.1938 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 24.06.1938 tarihli ve 3491 sayılı 
Kanunla iktisadi devlet teşekkülü niteliğinde ve buğday işleri ile iştigal etmek üzere 
Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. 

Söz konusu Kanunla, Toprak Mahsulleri Ofisine; buğday fiyatlarının üreticiler 
bakımından normalin altına düşmesinin ve tüketici halk aleyhine yükselmesinin 
engellenmesi, buğday piyasasının korunması ve düzenlenmesi, gerektiğinde buğday 
ithalatı ve ihracatı yapması, dünya buğday üretimi ve hareketlerini takip etmesi, gerekli 
görülecek yerlerde un ve ekmek fabrikaları kurması, uyuşturucu maddelerle ilgili devlet 
tekelini yürütmesi ve benzeri görevler verilmiştir.  

Kuruluşun Bolvadin'de Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 
bulunmaktadır. Taşra teşkilatında ise, şube müdürlükleri ve bunlara bağlı olan ajans 
amirlikleri şeklinde bir örgüt yapısına sahiptir. Ayrıca, tesisli ekipleri ve yoğun alım 
dönemlerinde faaliyete geçirilen geçici alım merkezleri bulunmaktadır. 

TMO, lisanslı depoculuk uygulamalarına öncülük etmek üzere Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile yürüttüğü çalışmalar sonucu 26.02.2010 tarihinde kurulan TMO-
TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine iştirak 

Dünya Afyon ve Alkaloidleri Üretimi (ton) 
Yıllar Afyon Morfin Kodein 
2012 790 475 412 
2013 384 456 361 
2014 367 464 379 
2015 753 - - 

2016 (*) 323 - - 
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Tablo4: Dünya afyon ve alkaloidleri üretimi(*) 
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etmiş olup, iştirak oranı 2014 yılında, Ordu İl Özel İdaresinden bedelsiz devralınan %2 
payla %48’den %50’ye yükselmiştir. 

Kuruluş halen; 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve söz konusu Kanun Hükmünde 
Kararname uyarınca hazırlanan TMO Ana Statüsü çerçevesinde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

TMO Ana Statüsünün 4 üncü maddesine göre, Kuruluşun amacı; Yurtta hububat 
fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine 
anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler 
almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri 
ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan Devlet 
tekelini işletmek olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 08.06.2009 tarih ve 2009/15095 sayılı Hububat 
Ürünü Alım ve Satımı Hakkındaki Kararına 2012/3241 sayılı Kararla eklenen “TMO, 
10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa ilişkin 
uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaya, 
belirleyeceği usul ve esaslarla lisanslı depoculuk şirketleri tarafından düzenlenecek ürün 
senetlerini satın almaya ve bu hususlara ilişkin iş ve işlemleri yapmaya yetkili 
kılınmıştır.” hükmü ile TMO’ya bu görevler de verilmiş bulunmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin son 5 yıllık faaliyetine ilişkin toplu bilgiler aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Toplu bilgiler 

              Toplu bilgiler 
            Son iki Artış veya 

Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 (*) yıl farkı Azalış 
            % 

Sermaye Bin TL 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.550.000 2.550.000 -  - 
Ödenmiş sermaye  " 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.550.000 2.550.000 -  - 
Öz kaynaklar " 3.171.503 3.209.254 3.477.776 4.097.219 4.233.514 136.295  3,3 
Yabancı kaynaklar “ 1.816.363 2.615.377 1.361.445 3.209.997 4.243.845 1.033.848 32,2 
Finansman giderleri " 151.739 91.519 77.007 82.129 216.226 134.097  163,2 
Maddi duran varlıklar  (edinme değ.) " 2.413.453 2.486.852 2.549.169 2.576.160 2.593.224 17.064 0,7 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. " 1.628.444 1.657.255 1.689.718 1.725.967 1.761.814 35.847 2,1 
Yatırımlar için yap nakdi ödeme Bin TL 74.959 78.504 59.915 29.428 11.328 (18.100) (61,5) 
Yatırım gerçekleşme oranı (nakdi) % 84 83 54 18 6 (12) (66,6) 
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 24.480 24.480 25.500 25.500 25.500  -  - 
Başlıca ürün alım miktarı                
   Buğday Bin Ton 1.667 1987 1.056 3.470 2.653 (817)  (23,5) 
   Arpa "   200 600 624 - - - 
   Mısır  " 121 1.402 246 1.711 1.900 189  11,0 
   Çeltik " 45 - 35 21 81 60 285,7 
   Pirinç " - - 33 8 1 (7) (87,5) 
   Haşhaş kapsülü " - 20 16 31 17 (14)  (45,0) 
Tüm alım tutarı Bin TL 1.333.409 2.595.096 1.536.760 4.820.414 4.209.348 (611.066) (12,7) 
Başlıca üretim miktarı         
   Morfin hidrat Ton 123 119 88 113 107 (6) (5,3) 
Başlıca satış miktarı:                
   Buğday Bin Ton 815 1.303 1.740 1.941 3.766 1.825 94,0 
   Arpa " 343 322 453 412 253 (159) (38,6) 
   Mısır  "   68 1.245 280 1.466 1.186 423,6 
   Pirinç Ton - 7 51 17 12 (5) (29,4) 
Net satış tutarı  Bin TL 1.521.518 2.244.202 3.435.170 2.689.238 5.499.469 2.810.231 104,5 
Stoklar:                
   İlk madde ve malzeme  Bin TL 575.283 317.770 92.800 122.986 222.892 99.906 81,2 
   Yarı mamuller " 1.427 2.485 3.220 4.968 5.022 54 1,1 
   Mamuller " 174.974 238.901 60.540 44.825 78.176 33.351 74,4 
   Ticari Mallar " 2.183.314 3.281.252 2.364.400 5.086.079 4.594.811 (491.268) (9,7) 
   Diğer stoklar " 2.947 688 2.339 14.948 22.229 7.281 48,7 
Memur (Ortalama)  Kişi 191 188 188 189 196 7  3,7 
Sözleşmeli (Ortalama) " 2.879 2.966 2.995 3.090 3.033 (57) (1,8) 
İşçi (Ortalama) " 349 301 258 236 215 (21) (8,9) 
Personel için yap. tüm giderler Bin TL 161.935 177.549 188.956 193.912 236.128 42.216  21,8 
Cari yıla ilişkin                
Memurlar için yapılan giderler Bin TL 10.529 11.125 12.038 12.438 14.432 1.994  14,0 
Memur baş.ort.aylık gid. Bin TL 4.594 4.931 5.336 5.484 6.136 652  11,8 
Sözleşmeliler için yap.gid. Bin TL 128.922 142.454 154.054 165.331 188.289 22.958  13,9 
Sözleşmeliler için aylık ort.gid. Bin TL 3.732 4.002 4.286 4.459 5.173 714  16,0 
İşçiler için yap. gid. Bin TL 16.117 16.050 15.270 16.017 16.829 812  5,1 
İşçiler için yap. aylık ort.gid. Bin TL 3.848 4.444 4.932 5.656 6.523 867  15,3 
Dönem kâr. ilş.vergi ve kan. diğ.yas.yük. Bin TL 6.128 20.989 17.232 32.494 39.428 6.934 21,3 
Tahakkuk eden vergiler " 36.069 50.064 50.180 59.273 45.857 13.416 22,6 
GSYİH'na katkı (Üretici fiyatı) " 526.486 561.703 532.185 440.814 892.981 452.167 102,6 
GSYİH'na katkı (Alıcı  fiyatı) " (32.446) (166.029) (190.897) (304.631) (1.123.533) (818.902) (268,8) 
GSMH'na katkı (Alıcı fiyatı) " (32.446) (166.029) (190.897) (304.631) (1.213.966) (909.335) (298,5) 
Faaliyet kârlılığı (Öz  kaynak yön.) % 4 6,9 5,9 5,1 8,6 3,5 68,6 
Mali kârlılık (Öz  kaynak yön.) % 0,2 2,5 1,5 2,9 3,1 0,2 6,9 
Zararlılık (Öz kaynak yitirilişi) %         -  -  - 
Ekonomik kârlılık  % 0,3 3,4 3,2 3,2 4,6 1,4  43,8 
Faaliyet kârı Bin TL 137.244 222.723 205.100 207.469 364.431 156.962  75,7 
Dönem kârı veya zararı " 13.530 102.635 70.073 149.738 172.414 22.676  15,1 
Bilanço kârı-zararı " 21.889 247.748 267.838 363.303 448.881 85.578  23,6 

(*)Net satış tutarı ile faaliyet kârı, 49.196 bin TL eksik alınmış olup açıklama, “brüt satışlar” hesabında yapılmıştır.  
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1938 yılından bu yana hizmet vermekte olan TMO'nun ana görevi; yurtta hububat 
fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine 
anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler 
almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri 
ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet 
tekelini işletmek, sivil halk ve Silahlı Kuvvetler için olağanüstü hal stoku 
bulundurmaktır. 

233 sayılı KHK’ya tabi iktisadi devlet teşekkülü olan Kuruluşun sermayesi, 
2.550.000 bin TL olup tamamı Hazineye aittir. 

TMO’da, 2016 yılında ortalama 3.444 personel çalışmış, 236.128 bin TL 
personel harcaması yapılmıştır.  

587,8 milyon TL brüt satış kârı, 413,6 milyon TL faaliyet kârı, 172,4 milyon TL 
dönem kârı elde edilmiştir. 

2016 yılında, ürün satışlarından sağlanan nakdin dışında, finansman ihtiyacı için 
bankalardan 1,6 milyar TL ve 230 milyon Avro kredi kullanmış, 791,2 milyon TL de 
Hazineden görev zararı karşılığı nakit girişi sağlamıştır. 

Önceki yıldan devreden kredi anapara borcuna ait finansman gideri ile 2016 
yılında kullanılan krediye ait yıllık finansman giderleri toplamı 216,2 milyon TL’dir. 

Gerek finansman giderleri yükü, gerekse ürün alım bedelleri dışında stokların 
muhafazası vb. için katlanılan giderler, stok maliyetlerini artırıcı unsurlar olmaktadır.  

Yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda, zarar edilmesi 
halinde doğan zarar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, Hazinece görev 
zararı olarak Kuruma ödenmektedir. Ancak, yurt içi satışlardan (haşhaş tohumu hariç) 
doğan zarar, Kurum bünyesinde kalmaktadır. 

2016 yılında, satışlardan 1.893,2 milyon TL, OHAL ve savaş stokları muhafaza 
görevinden 80,5 milyon TL, diğer görevlerden 49,2 milyon TL olmak üzere toplam 
2.022,9 milyon TL, görev zararı doğmuştur. Söz konusu görev zararları sonucu dönem 
172,4 milyon TL kârla kapanmıştır. 

TMO’ca yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda zarar 
edilmesi halinde doğan zararın, görev zararı olarak Hazine tarafından TMO’ya 
ödenmesi, dolayısıyla doğan yükün yine ekonomi üzerinde kalması nedeniyle, görev 
zararı tutarının asgari düzeyde tutulması için gerekli tedbirlerin alınması, stokların kısa 
sürede satışı yapılarak nakde dönüştürülememesi, ürün alım dönemlerinde üretici 
borçlarını ödemek için bankalardan kredi kullanmak zorunda kalınması, gerek 
finansman yükünün, gerekse ürün muhafaza vb. giderlerin stok maliyetlerini artırması 
sonucu, yurt içi satışlarda da maliyetin altında satış yapmak zorunda kalınması 
hususlarının önlenmesi gerekmektedir. 

Kurumun Afyon Bolvadin’de kurulu Afyon Alkaloid Fabrikası, çizilmemiş 
haşhaş kapsülünden morfin ile kodein, kodein fosfat, dionin gibi türevlerinin üretildiği 
entegre bir tesistir. Fabrikanın en büyük sıkıntısı, atık suların arıtılamamasıdır. Ayrıca, 
üretim veriminin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik proses iyileştirme 
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faaliyetlerinin ve katma değeri yüksek ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve pazar 
payının artırılması, Kurum açısından önem arz etmektedir. 

TMO, önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında yeni hububat deposu yapımına 
başlamamış, önceki yıllarda yapımına başlanan hububat depolarının eksik işlerinin 
tamamlanması çalışmalarını sürdürmüştür. Diğer taraftan, mevcut hububat depolarının 
rehabilitasyon işlerini sürdürmüştür.  

Yatırım Programında yer alan işlerin ihalelerine, yeterli hazırlıkla gerçek 
ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış uygulama projesi ile çıkılmaması, uygulamada iş 
artışları, süre uzatımları, işlerin zamanında tamamlanmasını engelleyen durumlar ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle, önceki yıllarda başlanılan yatırımların birçoğu hala 
tamamlanamamıştır. 

Yatırımların zamanında tamamlanarak hizmete sunulması, projelerin ihale 
aşamasından bitimine kadarki süreçte, tüm mevzuat, usul ve esaslara uyulması, 
projelerin süresi içinde bitirilmesi, gerekli idari kontrol mekanizmasının oluşturulması, 
doğmuş olan ihtilafların Kuruluş zararına meydan verilmeden çözümlenmesi önem arz 
etmektedir. 

2016 yılında uzun süreli kiralama garantisi verilerek özel sektöre depo 
yaptırılmasına başlanmış, ilk etapta 1 milyon ton devamında da 3 milyon tona 
çıkartılması için 2017 yılında süreç devam ettirilmiştir.  

C- Öneriler: 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılındaki çalışmaları 

üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler 
aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1- Geçmiş yıllarda yapılan; “Silobag ve Ekipmanları Temini”, “Merkez 

Yemekhane Yapım İşi”, “8. Kat Toplantı Salonu”, “Laboratuvar Binası Yapımı”, 
“Güvercinlik Giyinme-Soyunma Binası ve Basketbol Sahası Yapımı ile Mevcut Lojman 
Binalarının Mantolaması ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması”, “Güvercinlik Silosu 
Dış Cephe Aydınlatması”, “Güvercinlik Yemekhanesi”, “Güvercinlik Ek Tesislerindeki 
İdari Binanın Bakım-Onarım İşi”, “Güvercinlik Ek Tesislerinde Makam Tadilatı 
Bilgileri”, “TMO Genel Müdürlük Ek Tesisleri Asfalt Yenilenmesi” ve “TMO 
Güvercinlik Tesisleri Kampüs Girişleri Çevre Düzenleme ve Bakım Onarımı” işleri 
konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 
yürütülen soruşturmanın takip edilmesi (Sayfa:20-21), 

2- Yatırım niteliği taşıyan sabit kıymet edinimleri ve mevcut varlıkların hizmette 
kullanılmasının devamının sağlanması için yapılan esaslı bakım-onarım harcamalarının 
gider ödeneklerinden karşılanması yerine,  Yatırım Programına dahil edilerek yapılması 
(Sayfa:50-51, 207-209), 

3- İhalelerde mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanması, süreklilik arz eden 
hizmet alımlarının sözleşme dönemi bitmeden önce sonuçlandırılması için, yapılacak 
itirazların ve şikayet başvurularının da olabileceği dikkate alınarak, yeterli zaman önce 
hazırlık işlemlerine başlanılması ve ihale dokümanlarında ihalelerin ertelenmesi veya 
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faaliyetlerinin ve katma değeri yüksek ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve pazar 
payının artırılması, Kurum açısından önem arz etmektedir. 

TMO, önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında yeni hububat deposu yapımına 
başlamamış, önceki yıllarda yapımına başlanan hububat depolarının eksik işlerinin 
tamamlanması çalışmalarını sürdürmüştür. Diğer taraftan, mevcut hububat depolarının 
rehabilitasyon işlerini sürdürmüştür.  

Yatırım Programında yer alan işlerin ihalelerine, yeterli hazırlıkla gerçek 
ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmış uygulama projesi ile çıkılmaması, uygulamada iş 
artışları, süre uzatımları, işlerin zamanında tamamlanmasını engelleyen durumlar ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle, önceki yıllarda başlanılan yatırımların birçoğu hala 
tamamlanamamıştır. 

Yatırımların zamanında tamamlanarak hizmete sunulması, projelerin ihale 
aşamasından bitimine kadarki süreçte, tüm mevzuat, usul ve esaslara uyulması, 
projelerin süresi içinde bitirilmesi, gerekli idari kontrol mekanizmasının oluşturulması, 
doğmuş olan ihtilafların Kuruluş zararına meydan verilmeden çözümlenmesi önem arz 
etmektedir. 

2016 yılında uzun süreli kiralama garantisi verilerek özel sektöre depo 
yaptırılmasına başlanmış, ilk etapta 1 milyon ton devamında da 3 milyon tona 
çıkartılması için 2017 yılında süreç devam ettirilmiştir.  

C- Öneriler: 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılındaki çalışmaları 

üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler 
aşağıdadır. 

Yılına ilişkin öneriler: 
1- Geçmiş yıllarda yapılan; “Silobag ve Ekipmanları Temini”, “Merkez 
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Dış Cephe Aydınlatması”, “Güvercinlik Yemekhanesi”, “Güvercinlik Ek Tesislerindeki 
İdari Binanın Bakım-Onarım İşi”, “Güvercinlik Ek Tesislerinde Makam Tadilatı 
Bilgileri”, “TMO Genel Müdürlük Ek Tesisleri Asfalt Yenilenmesi” ve “TMO 
Güvercinlik Tesisleri Kampüs Girişleri Çevre Düzenleme ve Bakım Onarımı” işleri 
konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 
yürütülen soruşturmanın takip edilmesi (Sayfa:20-21), 

2- Yatırım niteliği taşıyan sabit kıymet edinimleri ve mevcut varlıkların hizmette 
kullanılmasının devamının sağlanması için yapılan esaslı bakım-onarım harcamalarının 
gider ödeneklerinden karşılanması yerine,  Yatırım Programına dahil edilerek yapılması 
(Sayfa:50-51, 207-209), 

3- İhalelerde mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanması, süreklilik arz eden 
hizmet alımlarının sözleşme dönemi bitmeden önce sonuçlandırılması için, yapılacak 
itirazların ve şikayet başvurularının da olabileceği dikkate alınarak, yeterli zaman önce 
hazırlık işlemlerine başlanılması ve ihale dokümanlarında ihalelerin ertelenmesi veya 

 

 
 

iptaline gerekçe olabilecek eksikliklerin bırakılmamasına özen gösterilmesi (Sayfa:64-
71), 

4- Yatırım ve esaslı bakım-onarım işlerinde kullanılacak malzemelerin iş yerine 
getirildiğinde, kullanılmadan önce şartnamesine uygunluğunun test ettirilmesi ve 
“Edirne, Uzunköprü, Keşan, İpsala ve Saray MUD Alım Tremilerinin Rehabilitasyonu 
ve Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya Dönüştürülmesi İşi”nde bir kısım 
depoların geçici ve kesin kabulünde görülen kusurlu işlerin şartnamesine uygun hale 
getirilmesinin sağlanması, aynı iş kapsamında yapılmış olan “Saray Tremi 
Rehabilitasyonu” ve “Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya Dönüştürülmesi” 
işlerinde kullanılan çinko kaplı saçların da analizinin yaptırılması (Sayfa:166-168), 

5- TMO’nun yürüttüğü yatırımlarla ilgili olarak; 
-Yapım işlerinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlanarak uygulama projesiyle 

ihaleye çıkılması suretiyle süre uzatımı, iş artışı ve işin tasfiyesi gibi yatırımların 
zamanında bitirilmesini aksatacak uygulamalara meydan verilmemesi,  

-Geçici ve kesin kabullerin önemli sayı ve tutarlara ulaşmayacak şekilde en az 
eksiklikle yapılması ve eksik olarak tespit edilen işlerin bedellerinin ödenmemiş 
olmasına dikkat edilmesi, 

-Geçici kabul yapılmadan önce tesisin kullanılmaması, 
-“300 bin Ton Kapasiteli Depo Yapım İşi” kapsamında bulunan ve zemin 

problemleri nedeniyle kesin kabulleri yapılmayan Kızılırmak/Çankırı ve 
Bismil/Diyarbakır depoları ile ilgili olarak devam eden idari ve hukuki ihtilafların TMO 
zararına meydan verilmeden çözüme kavuşturulması için her türlü önlemin alınması, 

-TMO’nun, yapımı devam eden depoların bulunduğu yerlerdeki depo 
ihtiyaçlarını kiralama yoluyla karşılamakta olduğu da dikkate alınarak, “120 bin Ton 
Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi” kapsamında 2013 yılında ihale edilen Yozgat 
ve Haymana depolarının işlerinin daha fazla sürüncemede bırakılmayarak, işin 
sözleşmesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerekli işlemin 
tesis edilmesi, 

- İşlerin yapım aşamasında etkin bir şekilde kontrolünün sağlanması,  
(Sayfa:142-150,166-185) 
6-13.01.2016 tarihinde yapılan TBMM KİT Alt Komisyon toplantısında 

gündeme gelen ve Adana Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen, “Lojmanlar Sahası İhata 
Yapım İşi” ve “Atölye Binası Üzeri Tevsii Derslik Yapım İşi” ile ilgili olarak Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılması istenilen 
ancak Temmuz 2017 ayı itibarıyla sonuçlandırılamamış olan incelemenin takip edilmesi 
(Sayfa:186), 

7- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
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Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1-TMO karar organının kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirebilmesi için; 

TMO’nun yetkili ve sorumlu organındaki üyeliklerin uzun süre boş bırakılmaması ve 
halen Yönetim Kurulundaki boş bulunan üyeliklere atama yapılması için ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:15-16). 

Sonuç:  
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

172.413.638,72 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 

X Sayıştay   



 

 
 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1-TMO karar organının kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirebilmesi için; 

TMO’nun yetkili ve sorumlu organındaki üyeliklerin uzun süre boş bırakılmaması ve 
halen Yönetim Kurulundaki boş bulunan üyeliklere atama yapılması için ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa:15-16). 

Sonuç:  
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

172.413.638,72 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 

 

 
 

I. İDARİ BÜNYE 
 

A-Mevzuat: 

1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sermayesinin tamamı Devlete ait, 8.6.1984 
tarih, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu 
sermayesi ile sınırlı, İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünde kurulmuştur. 

TMO’nun kuruluş amaç ve faaliyet konuları, hukuki bünyesi ve denetimine 
ilişkin usul ve esasları, 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
ana statüsünde yer almıştır. TMO Ana Statüsünde yapılan son değişiklik 19.8.2006 
tarih, 26264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

TMO Ana Statüsünün 4 üncü maddesine göre, Kuruluşun amacı; Yurtta hububat 
fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine 
anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler 
almak ve gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri 
ile ilgili verilecek görevi yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan Devlet 
tekelini işletmek olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda TMO’nun Ana Statüsünde 
görevleri; 

-Her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını 
yapmak ve gerekli stok tesisi ve muhafaza etmek suretiyle, bu ürünler piyasalarında 
istikrar sağlamak,  

-Lüzum görülen hallerde, faaliyet konularına giren ürünleri ve mamullerini dış 
piyasalardan satın almak,  

-Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda 
sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına 
satmak, 

-Buğdayı mahdut nevilere irca etmek ve ticari maksatlara göre standart tiplere 
varabilmek amacıyla yetiştirilen buğdayları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
talebi ve teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı dahilinde fiyat farkı ile satın almak,  

-Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve 
ayırma işleri ve bu mallar üzerine gerektiğinde varand muameleleri yapabilmek üzere 
inşa edilmiş veya yeniden inşa ve iktisap edilecek olan silo ve müştemilatı ile ambarları 
işletmek, 

-Faaliyet konuları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, 
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-Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri, mamulleri ve tohumluğu 
muhafaza eden ve işleyen tesisler kurmak, satın almak ve işletmek, bu mamullerin alım, 
muhafaza ve satışını yapmak,  

-Kurulan tesislerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça araç ve 
makinaları bulundurmak, gerekirse bu amaçla atölyeler kurmak ve imalat yapmak veya 
bunlar için gerekli makine ve donatımın yurt içinden veya yurt dışından alımını yapmak,  

-Kurulan tesisler ile mevcut malzeme, makine ve cihazların artık kapasitelerini 
değerlendirmek,  

-Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her türlü alım, 
satım, nakliyat, imalat, depolama ve muhafaza işleri için şirket ve kooperatifler kurmak 
veya bu amaçla kurulan ortaklıklara katılmak,  

-Dünya hububat üretim hareketlerini ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, 
faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak,  

-Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere yurt içi ve dışında teşkilat ve tesisler 
kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bunlarla ilgili 
taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak,  

-İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma 
programlarının uygulanmasını sağlamak, 

-Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve 
teknik alanlarda rehberlik yapmak, 

-Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde, haşhaş ekimi yapacak 
olanlara izin belgesi vermek, memleketteki haşhaş ekimi, afyon ve kapsül üretimini 
kontrol etmek ve Bakanlar Kurulunun tespit edeceği fiyattan bu ürünleri satın almak, 

-Haşhaş kapsülü, afyon ve tıbbi bitkilerden alkaloidler ve uyuşturucu maddeler 
ile türevlerini imal edecek fabrikalar ve bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak ve 
kurulmuş olan fabrikaları işletmek,  

-Uyuşturucu maddelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, bilimsel ve 
tıbbi amaçlı uyuşturucuları ithal etmek, 

-Haşhaş türlerinin, tohum, afyon ve kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkaloidler 
yönünden ıslahı için araştırmalar yapmak ve araştırma izni verilen diğer kuruluşların bu 
konuda yapacakları çalışmalara katılmak, 

-Görev alanındaki ürünlerin piyasasını düzenlemek için, ürünlerin kapalı 
depolarda muhafazasını sağlamak amacıyla diğer kişi ve kuruluşlar tarafından inşa 
edilmiş ve/veya inşa edilecek depoları uzun sürelerle kiralamak; bu amaçla yapılacak 
depolara kiralama garantisi vermek,  

şeklinde ifade edilmiştir. 
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-Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri, mamulleri ve tohumluğu 
muhafaza eden ve işleyen tesisler kurmak, satın almak ve işletmek, bu mamullerin alım, 
muhafaza ve satışını yapmak,  

-Kurulan tesislerin bakım ve onarımı için gerekli olan yedek parça araç ve 
makinaları bulundurmak, gerekirse bu amaçla atölyeler kurmak ve imalat yapmak veya 
bunlar için gerekli makine ve donatımın yurt içinden veya yurt dışından alımını yapmak,  

-Kurulan tesisler ile mevcut malzeme, makine ve cihazların artık kapasitelerini 
değerlendirmek,  

-Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her türlü alım, 
satım, nakliyat, imalat, depolama ve muhafaza işleri için şirket ve kooperatifler kurmak 
veya bu amaçla kurulan ortaklıklara katılmak,  

-Dünya hububat üretim hareketlerini ve fiyatlarını izlemek, değerlendirmek, 
faaliyet konuları ile ilgili her türlü yayınları yapmak,  

-Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere yurt içi ve dışında teşkilat ve tesisler 
kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bunlarla ilgili 
taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak,  

-İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma 
programlarının uygulanmasını sağlamak, 

-Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve 
teknik alanlarda rehberlik yapmak, 

-Her yıl Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan yerlerde, haşhaş ekimi yapacak 
olanlara izin belgesi vermek, memleketteki haşhaş ekimi, afyon ve kapsül üretimini 
kontrol etmek ve Bakanlar Kurulunun tespit edeceği fiyattan bu ürünleri satın almak, 

-Haşhaş kapsülü, afyon ve tıbbi bitkilerden alkaloidler ve uyuşturucu maddeler 
ile türevlerini imal edecek fabrikalar ve bunlarla ilgili entegre tesisler kurmak ve 
kurulmuş olan fabrikaları işletmek,  

-Uyuşturucu maddelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, bilimsel ve 
tıbbi amaçlı uyuşturucuları ithal etmek, 

-Haşhaş türlerinin, tohum, afyon ve kapsülün ihtiva ettiği morfin ve alkaloidler 
yönünden ıslahı için araştırmalar yapmak ve araştırma izni verilen diğer kuruluşların bu 
konuda yapacakları çalışmalara katılmak, 

-Görev alanındaki ürünlerin piyasasını düzenlemek için, ürünlerin kapalı 
depolarda muhafazasını sağlamak amacıyla diğer kişi ve kuruluşlar tarafından inşa 
edilmiş ve/veya inşa edilecek depoları uzun sürelerle kiralamak; bu amaçla yapılacak 
depolara kiralama garantisi vermek,  

şeklinde ifade edilmiştir. 

 

 
 

Ayrıca, TMO’ya bu faaliyet konularının dışında Bakanlar Kurulu Kararı ile 
aşağıda belirtilen görev ve yetkiler de verilmiştir. 

-Resmî Gazetenin 16.06.2012 tarih ve 28325 sayısında yayımlanan 2012/3241 
sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 08.06.2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karara eklenen 
fıkrayla; TMO`ya 10.02.2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanununa ilişkin uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerde 
bulunma, belirleyeceği usul ve esaslarla lisanslı depoculuk şirketleri tarafından 
düzenlenecek ürün senetlerini satın alma ve bu hususlara ilişkin iş ve işlemleri yapma 
konusunda yetki verilmiştir. 

-20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15095 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile hububat alımları hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu kararın 
8 inci maddesinde olağanüstü hal ve savaş stokuna ilişkin TMO’ya ayrıca görev 
verilmiştir. 

Buna göre; “TMO'ya verilen görev kapsamında tutulan olağanüstü hal ve savaş 
stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde 
artan kısma ait mal bedeli, olağanüstü hal ve savaş stok miktarlarının azalması nedeniyle 
serbest stok haline dönüşen olağanüstü hal ve savaş stoklarının satılıncaya kadar oluşan 
muhafaza giderleri müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır.” şeklinde hüküm ile 
TMO’nun olağanüstü hal ve savaş stoklarına ilişkin görevi ve neticeleri hakkında 
düzenlemeye yer verilmiştir. 

TMO’ya verilen bu görev kapsamına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halkın 
unluk ve bulgurluk ihtiyacı için belirli bir miktar buğdayın stoklarda tutulmasına karar 
verilmiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 233 sayılı KHK ve Ana Statüsü hükümlerine göre 
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile toplu sözleşme 
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TMO’nun faaliyet konularını ilgilendiren diğer kanunlara ilişkin açıklamalara 
aşağıda yer verilmiştir. 
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-Umumi mağazacılık faaliyeti: 

TMO’da 1993 yılından itibaren 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu 
hükümleri gereğince makbuz senedi düzenleyerek emanet alımı yapılmaktadır. Bu 
uygulama ile yeterli deposu olmayan üretici ve diğer kesimlere depolama imkanı 
sağlayarak, ürünlerini hasat dönemi dışında pazarlama imkânı ve ürününü emanete 
bırakan kesimlerin makbuz senedi karşılığı mali kaynak elde etmeleri sağlanmıştır. 
TMO tüm ürünlerde emanet ve yerinde emanet alım uygulamasıyla emanet alımları 
teşvik ederek, ürün arzının hasat dönemi dışına ötelenmesini, ürünün daha yüksek 
fiyattan pazarlanmasını ve lisanslı depoculuğa geçişe öncülük etmeyi amaçlamıştır. 

TMO, hububat ürünlerinin bazılarında (ağırlıklı olarak buğday, arpa ve mısır) 
emanet alımı gerçekleştirmektedir. 

TMO tarafından umumi mağazacılık faaliyeti kapsamında çıkarılan makbuz 
senetleri, gerek TMO’nun gerekse diğer piyasa aktörlerinin piyasalardan kredi temin 
etmesinde son derece yararlı bir finansal araç niteliği kazanmıştır. 

2699 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde; umumi mağazaların, memleketin genel 
ekonomik şartları göz önünde bulundurularak Ticaret Bakanlığınca (Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı) verilecek izinle anonim şirket şeklinde kurulması ön görülmüştür. 
10.02.2005 tarih ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunundaki,  
“Geçici Madde 2-2699 sayılı Umumî Mağazalar Kanunu kapsamında umumî 
mağazacılık yapmak üzere izin ve yetki alan kuruluşlardan bu Kanun kapsamındaki 
tarım ürünlerinin depolanması hizmetleriyle iştigal edenler, bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren en geç beş yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak etmedikleri 
takdirde bunlara verilen izin yeni bir karara gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.” 
hüküm doğrultusunda her hangi bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına (Gümrük ve Ticaret Bakanlığına) yazılan 21.05.2010 tarih ve 3696 
sayılı yazı ile 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu gereğince verilen 5300 sayılı 
Kanun kapsamındaki tarım ürünlerinin depolanmasına yönelik umumi mağazacılık 
yapma izninin, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunun geçici 2 nci 
maddesi gereğince sona ermesi nedeniyle umumi mağazacılık uygulamalarının piyasa 
düzenlemesindeki rolü ve finansal gerekçelerine ilişkin olarak lisanslı depoculuğun ülke 
genelinde yaygınlaşması da dikkate alınarak belirlenecek süre için umumi mağazacılık 
yetkisinin verilmesi hususunun değerlendirilmesi istenmiştir. 

1 Haziran 2010 tarih ve 3067 sayılı yazı ile 5300 sayılı Kanun hükümleri saklı 
kalmak ve münhasıran 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu dahilinde faaliyette 
bulunmak kaydıyla, Umumi Mağazacılık yetkisinin kesintisiz sürdürülmesinin mümkün 
olacağı yolunda cevap verilmiştir. 

Daha sora, TMO’nun umumi mağazacılık işlemleri, 08.06.2009 tarih ve 
2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 24.05.2012 tarih ve 
2012/3245 sayılı Kararın 3 üncü maddesi ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  
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“MADDE 3 – (1) Emanet alımlarda düzenlenecek Makbuz Senedi karşılığı kredi 
kullanımında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a)TMO, ürününü emanete bırakan üreticilere belirleyeceği esaslar çerçevesinde 
avans ödemeye yetkilidir. 

b) Bankaların, TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu 
hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya 
tüzel kişilere kullandıracağı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi 
oranı %0'dır. Bankaların söz konusu krediler nedeniyle lehe aldıkları paralar %1 
oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

(2) Bu madde kapsamında kullanılan kredilerin teminatı olan makbuz 
senetlerinin TMO'ya ciro ve teslim edilmesi durumunda, alım ve ödemeye ilişkin esaslar 
TMO tarafından belirlenir. 

(3) TMO, düzenlenen makbuz senedi karşılığında kredi kullanan gerçek veya 
tüzel kişilerin, ürünlerini, kullandıkları kredilere ilişkin yıllık faiz oranının azami 
%25'ine kadar kısmını karşılamaya yetkilidir.” 

Bu doğrultuda, emanet alımlarda uygulanacak esaslar ve tarife, yıllık “Hububat 
Alım Genel Yazısı” ile belirlenmektedir. 

Oysa, umumi mağazacılık hizmetleri kapsamında alınacak ücretlerin, 2699 sayılı 
Umumi Mağazalar Kanununun 8 inci maddesindeki; “Umumi mağaza işletenler 
tarafından mağaza işletmeye açılmadan önce, eşyanın yükleme ve boşaltılması, 
mağazaya, alınması, muhafazası, ambalajlarının onarılması, tartılması, kıymet 
biçilmesi ve mağazadan çıkarılması gibi hizmetler için alınacak ücretleri gösteren 
tarifeler yapılır. Bu tarifeler Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin görüşü alınarak Ticaret Bakanlığınca onaylandıktan sonra ve 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile işletmeye açılacak mağazaların bulunduğu yerlerdeki 
en az bir gazetede ilan olunduğu tarihten itibaren yürürlüğe girer. Tarifelerde 
değişiklikler yukarıdaki şekle göre yapılır ve ilan olunur. Ancak bu değişiklik ücretlerin 
yükseltilmesi için yapılmış olursa ilan tarihinden itibaren bir ay sonra uygulamaya 
konulur.” hükmüne uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) İç Ticaret Genel 
Müdürlüğünün konu ile ilgili 08.07.2009 tarih ve 3742 sayılı yazısında da, umumi 
mağazacılık kapsamında verilecek hizmetler için alınacak ücretlerin, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin görüşü alınarak Bakanlık onayına sunulması gerektiği belirtilmiştir. 

 Umumi mağazacılık faaliyetleri kapsamında verilen hizmet karşılığı alınacak 
ücretlerin, 2699 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde belirlenmesi 
önerilir. 
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- Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası teşkili: 

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, 17.02.2005 tarih, 25730 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanun; tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda 
depolanması ile ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılması amaçlarıyla, 
lisanslı depo işletmelerinin ve yetkili sınıflandırıcıların kuruluş, işleyiş ve denetimine 
ilişkin usul ve esaslar ile lisanslı depoculuk sistemine dair diğer hususları 
kapsamaktadır. 

5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu ile lisanslı depoculuk şirketlerinin 
anonim şirket (AŞ) olarak yapılanması, lisanslı depoya bırakılan tarım ürünlerinin bu 
Kanun kapsamında geçerli lisansa sahip yetkili sınıflandırıcılar tarafından analiz 
edilerek sınıflandırılması, lisanslı depo işleticilerinin yükümlülüklerini yerine 
getirmemesinden dolayı ortaya çıkan zararlarının tazmini amacıyla bir fon kurulması, 
lisanslı depo işleticilerinin lisans şartı olarak işletme tesisleri ve lisanslı depoculuk 
faaliyeti kapsamında depoladığı ürünler için sigorta yaptırma zorunluluğu, ürünün 
lisanslı depo işletmesine teslim ve kabul edilmesi halinde, ürünlerin mülkiyetini temsil 
eden, finansmanını satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi düzenlenmesi ve 
elektronik ortamda ürün senetleri oluşturulması gibi hususlar, getirilen yenilikler olarak 
kabul edilmektedir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 16.08.2007 tarih ve 2007/T-20 sayılı Kararıyla; 
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri gereğince kurulacak 
olan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine, TMO Genel Müdürlüğü’nün 
diğer ortakların nakdi sermaye koymaları kaydıyla, mahkeme kararıyla tespit ettirilecek 
değerleri üzerinden depolama tesisleri ve arsasını ayni sermaye olarak koymak suretiyle 
%48 sermaye payıyla iştirak etmesi hususunda TMO Genel Müdürlüğü yetkili 
kılınmıştır. Şirketin ana sözleşmesi 26.02.2010 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır. Şirket gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra faaliyete geçmiş ve 
hububatta ve fındıkta faaliyet gösterecek işyerlerine lisans alınması için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığına 15.06.2012 ve 02.08.2012 tarihlerinde başvurmuştur. Söz konusu 
lisanslar 2012 yılı içinde alınarak faaliyete başlanmıştır.  

Şirketin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılara Raporun “İştirakler” alt bölümünde yer 
verilmiştir. 

Diğer yandan lisanslı depoculuk sisteminin etkin bir şekilde işlemesi ve hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirleri ve yapılacak 
işlemleri belirlemek amacıyla konu Ekonomik İşler Koordinasyon Kurulu (EKK) 
gündemine getirilmiş, 27.01.2010 tarihinde yapılan EKK toplantısında, lisanslı 
depoculuk sisteminin temel ayaklarından birini teşkil eden ürün ihtisas borsasının bir an 
önce kurulması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda bir 
çalışma yürütülerek borsanın kurucu ortaklarının ve bunların sahip olması gereken 
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payların belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede borsanın muhtemel kurucu 
ortakları arasında TMO’nun da yer alması gerektiği belirtilmiştir. Kuruluş sürecinin 
başlatılmasına ilişkin olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda, borsanın muhtemel kurucu ortakları ile 22.03.2010 tarihinde toplantı 
yapılmış ve bu toplantıda muhtemel ortaklar ve bunların iştirak payları hakkında prensip 
kararı alınmıştır. TMO, anılan prensip kararına ilişkin görüşlerini 01.04.2010 tarih ve 
2455 sayılı yazı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmiştir. Ürün ihtisas 
borsası anonim şirketinin bir an önce kurulup faaliyete başlamasını teminen şirkete 
ilişkin ortaklık yapısına son şeklinin verilmesi ve gelinen aşamanın değerlendirilmesi 
için 29.12.2010 tarihinde toplantı yapılmış ve diğer ortaklarla birlikte şirketin 
kuruluşuna ilişkin protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, TMO 
Yönetim Kurulu 11.01.2011 tarih ve 1/4 -4 sayılı kararıyla, kurulacak şirkete %15 nakit 
sermaye payı ile iştirak edilmesine, bu doğrultuda karar ihdası için Yüksek Planlama 
Kurulu’na müracaat edilmesine, işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar 
vermiştir.  

Bakanlar Kurulunun 06.04.2017 tarih ve 30030 sayıl Resmi Gazetede 
yayımlanan 2017/9986 sayılı Kararı ile “Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim 
Şirketi”nin kurulmasına izin verilmiş olup, kurucuları ve ortakları henüz kesinlik 
kazanmamıştır. 

2- Tüzükler:  

Faaliyet döneminde Kuruluşu doğrudan ilgilendiren, mevzuat uyarınca 
hazırlanıp yürürlüğe giren tüzük bulunmamaktadır. 

3- Bakanlar Kurulu Kararları: 

2016 yılı içerisinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren Bakanlar 
Kurulu kararları TMO Genel Müdürlüğü’nde de uygulanmış, önceki yıllarda alınan ve 
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Müdürlüğüne görev verilmesi konusunda 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 28.03.2016 tarih ve 2016/8719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

-TMO, Filistin’de gıda maddesi tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 7.500 
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alınmıştır. 

-Stratejik plan: 

2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan Yönetim Kurulunun 09.06.2014 tarih 
ve 13/49-1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. TMO 2015-2019 Stratejik Planı Kalkınma 
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Bakanlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 
12.11.2014 tarihli ve 4956 sayılı yazısı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine 
Dair Usul ve Esasların 10 uncu maddesinde; KİT’lerin, Stratejik Planların yıllık 
dilimlerine ilişkin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporlanması amacıyla Performans 
Değerlendirme Raporu hazırlanması ön görülmüştür. 

Buna göre, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde 
TMO tarafından hazırlanan 2016 yılı Performans Değerlendirme Raporu,  01.03.2017 
tarih ve E.16973, E.16974 ve E.16975 sayılı yazı ekinde Hazine Müsteşarlığına, 
Kalkınma Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiştir. 

Söz konusu raporda, stratejik amaçlar; İştigal konusu ürünlerle ilgili piyasalarda 
istikrarın sürdürülmesi,  kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, gelişen teknolojinin etkin 
şekilde kullanılması, alt yapının iyileştirilmesi, haşhaş faaliyetinde karlılığın ve 
verimliliğin artırılması olarak belirlenmiş ve alt başlıklarda hedeflenen başlıkların 
yılsonundaki gerçekleşme durumlarına yer verilmiştir.  

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yolundaki stratejik amaçta, 2016 yılında 
yaşanan gelişmeler nedeniyle yeterli gelişme sağlanamamıştır. Uzun süreli kiralama 
garantisi verilerek özel sektöre depo yaptırılması yolundaki gelişmeler TMO’nun 
yeniden yapılandırılmasını da gerektireceğinden, gelişen teknolojinin etkin bir şekilde 
kullanılması çerçevesinde dijital arşiv ve ADSLE kullanımı konularında fazla bir 
gelişme sağlanmamıştır. Diğer stratejik amaçlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.   

-İç kontrol ve iç denetim biriminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar: 

Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararı ile kabul edilen 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılı Genel Yatırım ve 
Finansman Programının 23 üncü maddesinde; Kamu iktisadi teşebbüslerinin 
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, 
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin 
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri 
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan 
kontroller bütününden oluşan bir yönetim sisteminin kurulması öngörülmüştür. 

İç kontrole ilişkin olarak; 

a) Faaliyetlerin, görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal 
yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, 
etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini, 
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b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini 
ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve 
uygulanmasını, 

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

ç) Yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmasını, 

d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve 
geliştirilmesini, 

sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi 
teşebbüsleri yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki 
yöneticinin sorumluğu esas alınmıştır. 

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

Bu amaçla, kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate 
alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç 
denetçi istihdam etmekle yükümlü tutulmuştur. İç denetçi olarak atanacaklarda, lisans 
mezunu olma ve en az beş hizmet yılını doldurmanın yanı sıra; 

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası, 

b) CIA (CertifıedIntemalAuditor), 

c) CISA (Certifıed Information SystemAuditor), 

ç) CCSA (Certifıcation in Control Self-Assessment), 

d) CGAP (CertifıedGovernment Auditing Professional), 

e) CFSA (Certifıed Financial Services Auditor), 

f) CRMA (Certifıcation in Risk Management Assurance), 

sertifikalarından birine sahip olma şartları aranması öngörülmüştür. İç denetim 
birim başkanının, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi 
teşebbüsünde çalışanlar arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak ilgili 
kamu iktisadi teşebbüsü genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından 
atanması gerekmektedir. 
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Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi 
atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi teşebbüsü 
personeli arasından boş iç denetçi kadro sayısının iki katına kadar personel seçilerek iç 
denetim ile ilgili asgari bir aylık eğitime gönderilmesi, eğitim sonrasında yapılacak 
sınavda başarılı olanlar en fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip 
olmak şartı ile iç denetçi olarak atanabilmesi, iki sene içerisinde bu maddede belirtilen 
sertifikalardan birinin edinilememesi halinde ise atandıkları usule göre görevden 
alınması öngörülmüştür. 

Söz konusu Kararnamede, kamu iktisadi teşebbüslerinin, 2016 yılı sonuna kadar 
iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu maddede belirtilen eylemleri 
yerine getirmesi ve eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata 
geçirilmesinin esas olduğu belirtilmiştir. 

Uygulamayı takip açısından, kamu iktisadi teşebbüslerinin, Kararname 
çerçevesinde verilen görevler ile eylem planında belirtilen konulara ilişkin gelinen 
aşamanın yer aldığı raporların, yönetim kurulunun da onaylamasını müteakip ilgili yılın 
Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderilmesi, eylem planında 
belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda bunlarla 
ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilmesi, 2016 yılı sonuna kadar bu 
maddede belirtilen şekilde bir iç kontrol sistemini tesis edemeyen kamu iktisadi 
teşebbüslerine Müsteşarlıkça hazırlanacak rapor uyarınca bir yıllık ek süre 
verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ancak 2017 yılı Finansman Kararnamesinde benzeri hükümler bulunmakla 
birlikte süreye ilişkin düzenleme yer almamıştır. 

TMO’da İç Denetim Başkanlığının kurulması ile ilgili olarak, 01.01.2015 tarih 
ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 5 adet İç 
Denetçi kadrosu tahsis edilmiştir.  

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, TMO’dan iç denetçi aday belirleme sınavına 
katılan 98 adaydan Türk Kamu İşletmeleri Birliği tarafından iç denetim eğitimine tabi 
tutulacak iç denetçi adaylarını belirlemek üzere 25.07.2015 tarihinde ÖSYM’ye 
yaptırılan sınavda 50 puan ve üstü alarak başarılı olan 25 personel Türk Kamu 
İşletmeleri Birliğinin 04.08.2015 tarihli ve 340 sayılı yazıları eki liste ile bildirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 11.09.2015 tarihli ve 14/81-4 sayılı kararıyla, iç denetçi aday 
belirleme sınavında başarılı olan 25 personelden Türk Kamu İşletmeleri Birliğinin 
planlamış olduğu iç denetçi eğitimine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B 
maddesinde yer alan birinci dereceli kadroya atanabilmek için gerekli olan en az 10 
yıllık hizmet şartını sınav tarihi 25.07.2015 itibarıyla taşıyan 10 personelin katılmasına 
karar verilmiş ve iç denetçi eğitimine katılan 10 personel eğitimi başarı ile tamamlamış, 
mevcut 5 adet iç denetçi kadrosu alınmış ancak, bu kadrolara Devlet Personel 
Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 102 sayılı görüş yazısındaki, “ ...İç Denetçi (KİT) 
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unvanlı kadrolara atama yapılması için anılan kadronun aylık ve diğer mali haklarının 
kanun veya toplu sözleşme ile tespit edilmesinin beklenmesinin uygun olacağı, ancak 
atama yapılmış ise ilgili mevzuatta unvanı yer almayan diğer memurlar için tespit edilen 
rakamlar üzerinden ilgili personele ödeme yapılabileceği …” yolundaki düzenleme de 
dikkate alınarak bu kadrolara özlük hakları belirlenmemiş olduğu için atama 
yapılmamıştır.  

Uygulamada; Yönetim Kurulunun 30.01.2015 tarih ve 2/11-8 sayılı kararıyla, iç 
kontrol sistemini oluşturmak ve gerekli iş ve işlemleri, ilgili birimlerle koordineli 
şekilde yürütmek üzere, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca, merkez ve taşrada iç 
kontrol sorumluları belirlenmiş, bu kişilere iç kontrol eğitimleri verilmiş, iş akış 
şemaları hazırlanarak intranet sistemine yerleştirilmiş, iç kontrol sistemi ile ilgili 
internet sitesi hazırlanmış, bu konu ile ilgili olarak personele risk analiz eğitimi 
planlanmıştır. 

Geçen yılın Sayıştay Denetim Raporunda, İç Denetim Birimi Başkanlığının 
kurulması ve İç Denetim Birimi Başkanı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile İç 
Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını belirleyen yönetmeliğinin hazırlanarak 
uygulamaya konulması ile ilgili çalışmalara başlanılarak bir an önce sonuçlandırılması 
önerilmişse de inceleme tarihi itibarıyla İç Denetim Birimi Başkanlığının kurulmadığı, 
İç Denetim Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin hazırlandığı, ancak İç Denetçi 
ataması yapılmadığı için taslak olarak bekletildiği ve İç Denetçi atamasının yapılmadığı, 
iç denetimle ilgili çalışmaların APK Daire Başkanlığına bağlı İç Kontrol Şube 
Müdürlüğünce yürütüldüğü görülmüştür. 

Devlet Personel Başkanlığının 09.02.2016 tarih ve 841 sayılı görüşünde;  

“… Bilindiği üzere, İç Denetçi (KİT) unvanlı kadro 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (I) sayılı cetveline ilave edilmiş olup bu kadrolarda istihdam edilecek 
personel Devlet memuru statüsündedir. 

 Buna karşın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin I-
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (g) sırasında, "5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçilerin ek göstergeleri 
düzenlenmiş, ancak (I) sayılı cetvelde iç denetçi (KİT) unvanına yer verilmemiştir. 

Benzer şekilde, 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 
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diğer memurlar için tespit edilen rakamlar üzerinden ek ödeme belirlenmesi, Devlet 
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca da, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve 
unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit edildikten sonra zam ve 
tazminatların belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” 

denilmiştir.       

Bu çerçevede, iç denetim birimine ilişkin atama yapılmamıştır. 

4-Uluslararası anlaşmalar:  

Kuruluşun ticari, mali, teknik hususlarda doğrudan yaptığı uluslararası bir 
anlaşması mevcut değildir. Yurt dışından alınan krediler, yapılan ihracat ve ithalatlarla 
ilgili sözleşme hükümlerine Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.  

5- Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 

Kuruluşun sermayesi, 21.08.2015 tarihli ve 2015/T-16 sayılı Yüksek Planlama 
Kurulu kararıyla 500 milyon TL artırılmıştır. 

2016 yılında TMO’yu ilgilendiren bir YPK kararı bulunmamakla birlikte 
KİT’lerle ilgili genel düzenlemeler yapan YPK kararları TMO’da da uygulanmaktadır. 

6-Yönetmelikler: 

TMO’da birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ana faaliyet konuları 
yönetmeliklerle, uygulamaya ilişkin diğer hususlar ise yönerge, izahname ve 
genelgelerle ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Bu doğrultuda; Teşekkül iş ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla 34 yönetmelik, 
6 izahname, 8 yönerge ve TMO genel hesap planı ve açıklamaları ile kadro tanımları 
kitabı ve Kefalet Sandığı Nizamnamesi 2016 yılı sonu itibariyle yürürlükte 
bulunmaktadır.  

Genel Müdürün oluru ile 2016 yılında; “TMO Mevzuat ve Yönetimi Geliştirme 
Yönergesi” ile “TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri Yönergesi” uygulamaya konulmuş, 
TMO Yönetimi Geliştirme İşleri İzahnamesi ile TMO Varlıklar ve Malzeme İşleri 
İzahnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ayrıca, 2015 yılında yönetmeliklerde ve teşkilatlanmada yapılan değişikliklere 
bağlı olarak bu düzenlemelerin ikincil mevzuatlarında ve diğer yönetmeliklerin ilgili 
hükümlerinde değişiklik yapılması gereği çerçevesinde 2016 yılında; 

-TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde, 
-TMO Hububat Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde, 
-TMO Çeltik Alım ve Çeltik/Pirinç Satış Esaslarına İlişkin Uygulama 

Yönetmeliğinde, 
-TMO Kamu Konutları ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde,  
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-TMO Yetki Devri Yönergesinde, 
-TMO İç Kontrol Sistemi Yönergesinde, 
-TMO Kontrol İşleri Yönergesinde, 
-TMO Haşhaş ve Alkoloid İşleri İzahnamesinde, 
-TMO Haberleşme İşleri İzahnamesinde, 
-TMO Mevzuat ve Yönetimi Geliştirme İşleri Yönergesinde, 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

B- Teşkilat:  

1-Teşkilatın yapısı: 

Ana statünün 5 inci maddesine göre teşekkülün organları yönetim kurulu ve genel 
müdürlüktür. 

Kuruluş merkez ve taşra teşkilatı şeklinde örgütlenmiştir.  

TMO merkez teşkilatı; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 3 Genel Müdür 
Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Alım ve Muhafaza Daire 
Başkanlığı, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı, Mali İşler Daire Başkanlığı,  Teknik 
İşler Daire Başkanlığı, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Daire Başkanlığı, Ticaret Daire 
Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, APK Daire Başkanlığı, Fındık İşleri Daire 
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Özel Büro Şube Müdürlüğü, Ürün 
Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. 

Daha önce Genel Müdür Yardımcısına bağlı olan Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Hukuk Müşavirliği ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Genel Müdürün 
24.05.2016 tarih ve 950 sayılı oluru ile Genel Müdüre doğrudan bağlanmıştır. 

2016 yılında TMO’nun teşkilat yapısı, aşağıda açıklanan değişiklikler dışında 
korunmuştur. 

-30.05.2016 tarihli ve 156022 sayılı Makam oluru ile Şanlıurfa Şube 
Müdürlüğüne bağlı Siverek Ajans Amirliği 31.05.2016 tarihi itibarıyla kapatılmış, bu 
birime bağlı Hilvan Tesisli Ekibi 01.06.2016 tarihi itibarıyla Şanlıurfa Şube 
Müdürlüğüne bağlanmıştır.  

-02.11.2016 tarih ve 311755 sayılı Makam oluru ile Polatlı Şube Müdürlüğüne 
bağlı Kazan Ajans Amirliğinin adı Kahramankazan olarak değiştirilmiştir. 

Faaliyet döneminde taşra teşkilatı; 31 şube müdürlüğü, 116 ajans amirliği, 71 
tesisli ekip şefliği ve 1 işletme müdürlüğü olarak faaliyet göstermiştir. 

- AB’ye uyum sürecinde TMO mevzuatı ve kurumsal yapılanma: 

24.07.2003 tarih, 25178 sayılı Resmi Gazetede, “Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” yayımlanmıştır. 

Söz konusu programda TMO’nun; ilgili AB mevzuatı esas alınmak suretiyle 
hububat ve çeltik uygulama yönetmelikleri hazırlaması ve TMO’nun hububat ve çeltik 
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veya tüm ürün gruplarına yönelik olarak müdahale kuruluşu yapısına dönüştürülmesi 
öngörülmüştür. 

17.04.2007 tarihinde açıklanan “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı 
(2007–2013) ve 28.10.2007 tarih, 26684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 
Programı’nın 4. Bölüm Gelişme Eksenleri Başlığı altında yer alan “Rekabet Gücünün 
Arttırılması” kısmının politika öncelikleri ve tedbirleri bölümünde, 10.1 no.lu tedbir 
olarak Hububat ve Çeltik Alım ve Satımına İlişkin Yönetmeliklerin 2008 yılı Mart 
ayında çıkarılması hükmü yer almıştır. Bu bağlamda “Hububat Alım ve Satış Esaslarına 
İlişkin Uygulama Yönetmeliği” ve “Çeltik Alım ve Çeltik/Pirinç Satış Esaslarına İlişkin 
Uygulama Yönetmeliği”, 01.06.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 24.01.2008 
tarih, 2/16–6 nolu TMO Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. 

Söz konusu yönetmelikler, gerek AB mevzuatında yapılan son düzenlemeler 
gerekse uygulamanın geçiş dönemlerinde kolaylaştırılması açısından revize edilmiş ve 
21.02.2009 tarih ve 4/29-1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 2009/10 alım 
kampanyasından itibaren TMO alımları AB kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmeye 
başlanmıştır. 

AB Komisyonunun Türkiye için hazırladığı 05.11.2008 tarihli İlerleme 
Raporunda, TMO’nun hazırladığı AB’ye uyum yönetmelikleri ortak piyasa düzenleri 
konusunda bir ilerleme olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 31.12.2008 tarih, 27097 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 
Türkiye Ulusal Programının; III. Ekonomik Kriterler; Tarım sektöründe piyasa 
liberalizasyonu ve fiyat reformları” başlığı altında TMO’nun çıkardığı uyum 
yönetmelikleri ile ilgili olarak “…hububat sektöründe AB’ye uyum amacıyla ve 
piyasanın daha etkin işlemesini teminen 2008 yılında Hububat ve Çeltik Yönetmelikleri 
kabul edilmiştir.”, yorumuna yer verilmiştir. 

Söz konusu hububat ve çeltik alım ve satış esaslarına ilişkin uygulama 
yönetmelikleri ile hububat ve çeltik alımlarında asgari miktarın altında mal alınmaması 
ve asgari miktarın AB’ye uyumlu şekilde kademeli olarak yükseltilmesi, alımların 
sadece üreticilerden ve kooperatiflerden değil, AB’deki gibi tüccar ve şirketlerden de 
yapılabilecek olması, hububat ve çeltik alım dönemi başlangıç tarihlerinin AB’ye 
uyumlu olacak şekilde kademeli olarak hasat döneminin sonuna doğru çekilmesi, alım 
ödemelerinin AB’de olduğu gibi teslimatı müteakip 35. güne kadar yapılması gibi 
esasların hayata geçirilmesi ile bir yandan AB uygulamalarına yaklaşılması diğer 
yandan da üretici ve özel sektöre fayda sağlanması amaçlanmıştır. 

Uygulama yönetmeliklerinin gerek hazırlanması aşamasında gerekse yürürlüğe 
girdikten sonra AB Komisyonuna bağlı TAIEX Ofisi (Teknik Yardım Bilgi Değişim 
Ofisi) aracılığıyla üye ülkelerden uzman desteği sağlanarak Kurum içinde ilgili 
birimlerle ayrıntılı çalışma toplantıları gerçekleştirilmiş, yurtdışında AB müdahale 
kurumlarına çalışma ziyaretleri düzenlenerek uygulamalar hakkında yerinde bilgi 
edinilmesi sağlanmıştır. 

TAIEX dışında TMO’nun ikili işbirliği çalışmaları kapsamında da AB’deki 
benzer kurumlarla işbirliği çalışmaları kapsamında, özellikle AB’nin tarım sektöründe 
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önde gelen ülkesi Fransa’nın tarım piyasalarından sorumlu Kurumu France Agri Mer’e 
2016 yılında bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

2-Karar organı: 

233 sayılı KHK’nın 5 inci maddesine göre, TM’nin en üst seviyede yetkili ve 
sorumlu karar organı yönetim kuruludur. 233 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesine göre; altı 
üyeden oluşan kurulun başkanı genel müdür olup, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak 
karar ile atanmaktadır. Kurul üyelerinden ikisi ilgili bakanın, birisi Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, ikisi ise genel müdür yardımcıları arasından ilgili 
bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmaktadır. 

29.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarıyla TMO Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim kurulundaki iki bakanlık temsilcisi 
görevden alınmıştır. 27.02.2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
atama kararlarıyla TMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni atama 
yapılmıştır.  

29.01.2016 tarihinde görevden alınan Bakanlık temsilcilerinin yerine 20.05.2016 
ve 21.10.2016 tarihlerinde atama yapılmışsa da bu kez de yönetim kurulunda görev 
alması gereken genel müdür yardımcılarından birinin 18.05.2016 tarihinde, diğerinin de 
19.06.2016 tarihlerinde görevlerinden ayrılmaları ve yerlerine yeni atama yapılmamış 
olması nedeniyle, yönetim kurulunda karar alma nisabı 03.02.2016 tarihi itibarıyla 
sağlanamaz olmuştur. 

Ayrıca 2013 yılından bu yana Yönetim Kurulundaki Hazine temsilciliğine atama 
yapılmamıştır. 

Yönetim Kurulu 2016 yılının Ocak ayında yaptığı 2 toplantıda 7 karar almıştır. 

Geçen yılın Sayıştay Denetim Raporunda; TMO’nun en üst seviyede yetkili ve 
sorumlu karar organı olan yönetim kurulunun karar yeter sayısı olmadığı için 
toplanamaması gibi bir sorunla karşılaşılmaması için, boşalan üyeliklere zamanında 
atama yapılmasını temine ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması 
önerilmiştir.  

Öneri ile ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığını temsilen yönetim kurulunda görev 
alacak üyenin atanması konusunda 02.09.2016 tarih ve 61393 sayılı yazı yazılmıştır. 

 10.03.2017 tarih ve 2017/9 sayılı Müşterek Kararname ile TMO Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama ile inceleme tarihi itibarıyla 
(Nisan 2017) TMO Yönetim Kurulunda halen iki üyeliğin boş olmasına rağmen toplantı 
ve karar yeter sayısı sağlanmış, ancak 23.07.2017 tarihinde Yönetim Kurulundaki İlgili 
Bakanlık temsilcilerinden birinin görev süresi sona ermiş olup, yerine atama 
yapılmadığından bu tarih itibarıyla Yönetim Kurulunda toplantı ve karar alma 
çoğunluğu sağlanamaz olmuştur. 16.09.2017 tarihinde Yönetim Kurulundaki Hazine 
temsilciliğine yapılan atama ile Yönetim Kurulunda toplantı ve karar alma çoğunluğu 
yeniden sağlanmışsa da 2 üyelik halen boş bulunmaktadır. 
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233 sayılı KHK’nin “Teşebbüslerin organları” başlıklı 5 inci maddesi; 

“Madde 5– 1. Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. 2. 
Yönetim Kurulu, teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. 3. 
Genel Müdürlük, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.” hükmünü 
taşımaktadır.  

Madde metninde de belirtildiği gibi yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim 
Kurulu olup, Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Kararlarının ve Yönetim Kurulunun 
sınırlarını açıkça belirleyerek devrettiği yetkiler çerçevesinde kuruluşu yönetmektedir. 
Bu yönüyle yönetim kurulunun varlığı kuruluş için hayati önem taşımaktadır. 

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisabının bulunmadığı 2016 yılında;  

-Taşınmaz mal satışı, 

-Uzun süreli kiralama garantisi verilerek depo yaptırılması, 

-Finansman temini amacıyla, “Kira sertifikası” (Sukuk) ihracı gibi yapısal 
konuları da içeren esaslı değişim anlamına gelebilecek faaliyetlerde bulunulmuştur. 

Eylül 2017 itibariyle Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı olan bir 
başkan ve 3 üye bulunmakla birlikte, Yönetim Kurulundaki Genel Müdür Yardımcısı 
bir üyelik ile ilgili bakanlık temsilcisi bir üyelik boş bulunmaktadır. Bu haliyle, bir 
üyenin izinli ve özürlü olması halinde yönetim kurulu toplantı ve karar nisabının 
sağlanamayacağı açıktır.  

Nitekim 2017 yılında bir üyenin atanmış olmasına rağmen toplantılara 
katılamaması nedeniyle bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunun onayını 
geciktirmiştir.  

TMO karar organının kesintisiz olarak çalışmaları devam ettirebilmesi için; 
TMO’nun yetkili ve sorumlu organındaki üyeliklerin uzun süre boş bırakılmaması ve 
halen Yönetim Kurulundaki boş bulunan üyeliklere atama yapılması için ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulması önerilir. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görev sürelerine ilişkin çizelgeye Raporun 
başlangıç kısmında yer verilmiştir. 

3- Yürütme organı: 

Genel müdürlük, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı alt birimlerden 
oluşmaktadır. 399 sayılı KHK’nin 5 inci maddesi uyarınca, genel müdür ve üç genel 
müdür yardımcısı, ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanmaktadır. Genel 
Müdürlük yönetim kurulu kararları çerçevesinde ve kanunların verdiği görev ve yetkiler 
dâhilinde kuruluşun faaliyetlerini yürütmektedir. 

Kuruluşun Genel Müdürü, 08.02.2016 tarihinde görevinden ayrılmış, yerine 
27.02.2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete yayımlanan kararnameyle atanan genel 
müdür 29.02.2016 tarihinde görevine başlamış ve 08.04.2016 tarihinde bu görevinden 
ayrılmıştır. 20.05.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile atanan Genel 
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Müdür 23.05.2016 tarihinde görevine başlamıştır. 02.08.2016 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan kararname ile Genel Müdür Yardımcılarından biri başka bir göreve atanmak 
üzere görevinden alınmıştır. 

4- Servisler: 

TMO Genel Müdürlüğünün Ana Statüsüne göre birimlerin yönetim ve 
koordinasyonu hususundaki görev dağılımı, 24.05.2016 tarih ve 950 sayılı Sirkülere 
göre hazırlanan teşkilat şemasında gösterilmiştir. (Ek:1) 

Fonksiyonel birimler Raporun ilgili bölümlerinde incelenmiş olup, bu bölümde 
danışma ve denetim birimlerinin faaliyetlerine yer verilmiştir. 

-Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı:  

APK Daire Başkanlığı 1 daire başkanı, 4 şube müdürlüğü ve büro hizmetleri 
şefliği olarak teşkilatlanmıştır. Şube müdürlükleri; “koordinasyon ve değerlendirme”, 
“mevzuat ve yönetimi geliştirme”, “dış ilişkiler” ve “iç kontrol” adları altında faaliyette 
bulunmaktadır. 

Başkanlıkta 2016 yılında biri başkan, biri başuzman ve dördü şube müdürü olmak 
üzere toplam 33 personel görev yapmıştır. Dairenin 27 adet kadrosu da boş 
bulunmaktadır. 

APK Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri 30.01.2015 tarihli ve 2/11-8 sayılı 
kararıyla, APK Dairesi Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğünün 
kurulması kararlaştırılmış ve aynı kararla verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük 
Makamının 16.02.2015 tarihli ve 42766 sayılı oluru ile yürürlüğe giren TMO Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile de görev ve yetkileri 
düzenlenmiştir. 

APK Daire Başkanlığı görevleri ile ilgili olarak 2016 yılında;  
-Kuruluşun 2017-2019 dönemine ait yatırım teklifleri ile 2017 Yılı Performans 

Programının hazırlanması ve revizesi, teşvik belgesi ile ilgili işlerin takibi,  
-Hububatın ülke ekonomisindeki önemini dikkate alarak, dünya ölçeğindeki 

üretim, tüketim ve ticaretle ilgili verileri sektörün bilgisine sunmak amacıyla 27.09.2016 
tarihli ve E.273432 sayılı Makam olur’u ile oluşturulan Komisyon marifetiyle 2015 Yılı 
Hububat Raporu hazırlanması, 

-25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2016 Yılına 
Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 
Belirlenmesine Dair Tebliğ” e göre hububat, haşhaş ve fındık sektörleri raporu ile Ar-
Ge ve inovasyon raporu hazırlanması, 

-Üç ayda bir TMO’nun faaliyetleri ile ilgili bilgi kitapçığı hazırlanması, 
-TMO iç mevzuat değişikliği, teşkilat değişikliği, Elektronik Kamu Bilgi 

Yönetim Sistemi (KAYSİS) içerisinde yer alan Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi 
(DETSİS) ve Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) değişikliği, 

-Uluslararası ilişkilerin yürütülmesi, 
ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
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-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı:  

Başkanlık bünyesinde; projeler ve uygulama, sistem yönetimi, internet servisleri 
ve haberleşme şube müdürlükleri olmak üzere 4 şube müdürlüğü ile büro hizmetleri 
servis şefliği mevcuttur. 

 Başkanlıkta; 2016 yılında 107 kadroya karşılık bir başkan, üç başuzman olmak 
üzere toplam 56 personel görev yapmıştır.  

Başkanlığın görev ve yetkileri 03.06.2015 tarih, 8/47-7 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile yürürlüğe konulan, TMO Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile 
belirlenmiştir.  

2016 yılında mevcut bilgi işlem sisteminin işleyişine verilen destek dışında, 
mevcut personel ve arsa arazi modüllerinin Java yazılım dili ile yeniden yazılarak Web 
tabanlı hale getirilmesi çalışmaları başlatılmış ve tamamlanması son aşamaya gelmiştir.  

- Hukuk Müşavirliği:  

 TMO’nun Hukuk Müşavirliğinin çalışma konularına hukuk müşavirliği 
yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu hükümle, müşavirlik, 
başta TMO’yu idare ve yargı mercileri ile üçüncü kişilere karşı temsil etmek, dava ve 
icraların takibini ve sonuçlandırılmasında bir dizi çalışma konusu ile görevlendirilmiştir.  

2016 yılında Hukuk Müşavirliğinde; 1. Hukuk Müşaviri, 3 Hukuk Müşaviri, 4 
avukat, 1 büro şefi,  3 büro personeli olmak üzere toplam 12 personel görev yapmıştır. 
Ayrıca merkezde bir de sözleşmeli avukattan hizmet alınmaktadır. Taşra Şube 
Müdürlüklerinde ise 13 kadrolu avukat, 5 sözleşmeli avukat ve 13 büro personeli görev 
yapmıştır.  

Hukuk Müşavirliğinin 2016 yılı faaliyet özeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
    Tablo 6: Dava dosyalarının hareketi 

Dava dosyaları TMO’nun açtığı davalar TMO’ya açılan davalar 
Adet Bin TL Adet Bin TL 

2015'den devreden 543 90.091 649 9.593 
2016'de açılan 125 4.182 232 1.322 

             Toplam 668 94.273 881 10.915 
2016'de sonuçlanan 70 1.840 90 168 
2017'ya devreden 598 92.433 791 10.747 

TMO’daki dava dosyalarının yıl içinde sonuçlanan ve yeniden açılanlar 
sonucunda, 2017 yılına 598 adet davacı ve 791 adet davalı konumunda bulunulan 
derdest dosya devredilmiştir. 

İcra dosyalarının durumu ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo7: İcra dosyalarının hareketi 

İcra dosyaları TMO alacaklı TMO borçlu 
Adet Bin TL Adet Bin TL 

2015'den devreden 31 1.280 15 1.761 
2016'da açılan 2 27 1  

Toplam 33 1.307 16 1.761 
2016'da sonuçlanan 1 2   
2017'ye devreden 32 1.305 16 1.761 

 
TMO’daki icra dosyalarının yıl içindeki hareketi sonucunda, 2017 yılına 32 adet 

alacaklı ve 16 adet borçlu konumda bulunulan dosya devredilmiştir. 
- Teftiş Kurulu Başkanlığı:  
TMO Teftiş Kurulu Başkanlığı 2016 yılı çalışmalarını; bir başkan, 4 başmüfettiş, 

12 müfettiş, 7 müfettiş yardımcısı ve 6 büro personeli olmak üzere 30 personelle 
yürütmüştür. Bunların dışında yıl içinde bir başmüfettiş idari göreve atanmış, bir 
müfettiş emekli olmuş, bir müfettişin de kuruluşla ilişiği kesilmiştir. 

Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin, teşkilat ve bağlılığı düzenleyen 3 üncü maddesinin 
“kurul doğrudan genel müdüre bağlıdır”, hükmünü taşımasına ve disiplin amirleri 
yönetmeliğinde Teftiş Kurulu Başkanının disiplin amirinin Genel Müdür olmasına 
karşın, Genel Müdürlüğün 30.12.2011 tarih ve 919 sayılı sirküleri ile Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığına bağlanmıştır. Geçmiş yıl Sayıştay 
Raporlarında bu durum eleştirilerek, Teftiş Kurulu Başkanlığının doğrudan Genel 
Müdüre bağlanması istenilmiş olup, Genel Müdürlük Makamınca TMO Ana Statüsüne 
göre merkez birimlerinin yönetim ve koordinasyonu hususundaki görev dağılımı ile 
ilgili 28.03.2016 tarihli ve 948 sayılı sirküler ile Teftiş Kurulu Başkanlığı Genel 
Müdürlük Makamına bağlanmıştır.  

Ayrıca şube müdürlüklerinde 39 hesap, 31 teknik olmak üzere 70 kontrolör görev 
yapmıştır.   

Teşekkülün teftiş işlemleri; 5.12.1993 tarih ve 21779 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan “TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği” esasları çerçevesinde yıllık olarak 
hazırlanan teftiş programlarına göre yapılmaktadır.  

2016 yılı teftiş programı genel müdürlüğün 17.12.2015 tarih ve E.350744 sayılı 
onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

Faaliyet döneminde 2015 yılından devreden 7 merkez birimi ve 1 taşra birimi 
teftişi ile toplam 51 merkez ve taşra birimi teftişe verilmiş, 2016 yılında 21 merkez 
birimi ile 15 taşra biriminin teftişi tamamlanmış, 4 merkez birimi ve 3 taşra birimi teftişi 
2017 yılına devretmiştir. 2016 yılında teftişi öngörülen 18 merkez birimi ve 19 taşra 
biriminin teftişi ise gerçekleştirilememiştir.  
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07.04.2016 tarih ve E.103412 sayılı olurla; geçmiş yıllarda yapılan, “Silobag ve 
Ekipmanları Temini”, “Merkez Yemekhane Yapım İşi”, “8. Kat Toplantı Salonu”, 
“Laboratuvar Binası Yapımı”, “Güvercinlik Giyinme-Soyunma Binası ve Basketbol 
Sahası Yapımı ile Mevcut Lojman Binalarının Mantolaması ve Çevre Düzenlemesinin 
Yapılması”, Güvercinlik Silosu Dış Cephe Aydınlatması”, “Güvercinlik Yemekhanesi”, 
“Güvercinlik Ek Tesislerindeki İdari Binanın Bakım-Onarım İşi, “Güvercinlik Ek 
Tesislerinde Makam Tadilatı Bilgileri”; 14.04.2016 tarih ve E.110098 sayılı olurla, 
“Yeni Laboratuvar Binası Yapımı”nda yasal artışın üzerinde ilave iş yaptırılması 
konuları, incelenmesi ve gerekirse soruşturulması amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

10.03.2016 tarih ve E.74558 sayılı olurla, 2015 yılında ihalesi yapılan “TMO 
Genel Müdürlük Ek Tesisleri Asfalt Yenilenmesi” ve “TMO Güvercinlik Tesisleri 
Kampüs Girişleri Çevre Düzenleme ve Bakım Onarımı” işinin ihalesinin yapılması, 
mevzuata uymayan ilave işler, işlerin parçalara bölünerek doğrudan temin suretiyle 
yapılması, konuları incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir.   

TMO Teftiş Kurulu Başkanlığınca, yukarıda belirtilen onaylarda konu edilen 
işlerin büyük bir kısmının, dönemin TMO Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılarının bilgisine başvurulmadan sağlıklı biçimde sonuçlandırılamayacağı, 
bunun ise yetki yönüyle imkan dahilinde olmadığı gerekçe gösterilerek, konuların 
değerlendirilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığına, 30.06.2016 tarih ve E.193334 sayılı, 26.07.2016 tarih ve E.51828 sayılı 
olurlar çerçevesinde 01.07.2016 tarih ve E.47317 sayılı, 27.07.2016 tarih ve E.52123 
sayılı yazılarla intikal ettirilmiştir.  

İncelemeler sırasında (Haziran 2017) Genel Müdürlük Güvercinlik Ek Tesisleri 
ile ilgili;  

- 2015 yılında yaptırılan “Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu Kampüs Girişi 
İhata Yıkım-Yapım İşi”  

-2015 yılında yaptırılan “TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri Giriş 
Takı Silikon Cephe, Asfalt, Yalıtım ve Elektrik İşleri”  

-2015 yılında yaptırılan “TMO Güvercinlik Ek Tesisleri Taş Duvar Yapımı”  
-2015 yılında yaptırılan “TMO Güvercinlik Ek Tesisleri Giriş Takı, Reklam, 

OGS, Bariyer ve Kompozit İşleri,” 
-2014 yılında yaptırılan “Güvercinlik Silosu Dış Cephe Aydınlatma İçin 

Malzeme Alım İhalesi” 
-2014 yılında yaptırılan “Güvercinlik Silosu Dış Cephe Aydınlatması 

Malzemelerinin Montaja Esas Elektrik Uygulama Projelerinin 3D Görsel 
Çalışmalarının, İhale Dokümanlarının ve Mimari Teknik Raporunun Hazırlanması ile 
Montaj Sırasında Danışmanlık, Kontrollük Hizmet Alımı” 

ve bunun gibi işler, İlgili Bakanlıkça disiplin yönüyle incelenmiş ve kusurlu 
görülenlere disiplin cezaları önerilmiştir. Diğer konulara ilişkin inceleme/ 
soruşturmalarında TMO’ya herhangi bir raporun gönderilmediği görülmüştür. 
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07.04.2016 tarih ve E.103412 sayılı olurla; geçmiş yıllarda yapılan, “Silobag ve 
Ekipmanları Temini”, “Merkez Yemekhane Yapım İşi”, “8. Kat Toplantı Salonu”, 
“Laboratuvar Binası Yapımı”, “Güvercinlik Giyinme-Soyunma Binası ve Basketbol 
Sahası Yapımı ile Mevcut Lojman Binalarının Mantolaması ve Çevre Düzenlemesinin 
Yapılması”, Güvercinlik Silosu Dış Cephe Aydınlatması”, “Güvercinlik Yemekhanesi”, 
“Güvercinlik Ek Tesislerindeki İdari Binanın Bakım-Onarım İşi, “Güvercinlik Ek 
Tesislerinde Makam Tadilatı Bilgileri”; 14.04.2016 tarih ve E.110098 sayılı olurla, 
“Yeni Laboratuvar Binası Yapımı”nda yasal artışın üzerinde ilave iş yaptırılması 
konuları, incelenmesi ve gerekirse soruşturulması amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

10.03.2016 tarih ve E.74558 sayılı olurla, 2015 yılında ihalesi yapılan “TMO 
Genel Müdürlük Ek Tesisleri Asfalt Yenilenmesi” ve “TMO Güvercinlik Tesisleri 
Kampüs Girişleri Çevre Düzenleme ve Bakım Onarımı” işinin ihalesinin yapılması, 
mevzuata uymayan ilave işler, işlerin parçalara bölünerek doğrudan temin suretiyle 
yapılması, konuları incelenmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir.   

TMO Teftiş Kurulu Başkanlığınca, yukarıda belirtilen onaylarda konu edilen 
işlerin büyük bir kısmının, dönemin TMO Genel Müdür ve Genel Müdür 
Yardımcılarının bilgisine başvurulmadan sağlıklı biçimde sonuçlandırılamayacağı, 
bunun ise yetki yönüyle imkan dahilinde olmadığı gerekçe gösterilerek, konuların 
değerlendirilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığına, 30.06.2016 tarih ve E.193334 sayılı, 26.07.2016 tarih ve E.51828 sayılı 
olurlar çerçevesinde 01.07.2016 tarih ve E.47317 sayılı, 27.07.2016 tarih ve E.52123 
sayılı yazılarla intikal ettirilmiştir.  

İncelemeler sırasında (Haziran 2017) Genel Müdürlük Güvercinlik Ek Tesisleri 
ile ilgili;  

- 2015 yılında yaptırılan “Güvercinlik Ek Tesisleri İstanbul Yolu Kampüs Girişi 
İhata Yıkım-Yapım İşi”  

-2015 yılında yaptırılan “TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri Giriş 
Takı Silikon Cephe, Asfalt, Yalıtım ve Elektrik İşleri”  

-2015 yılında yaptırılan “TMO Güvercinlik Ek Tesisleri Taş Duvar Yapımı”  
-2015 yılında yaptırılan “TMO Güvercinlik Ek Tesisleri Giriş Takı, Reklam, 

OGS, Bariyer ve Kompozit İşleri,” 
-2014 yılında yaptırılan “Güvercinlik Silosu Dış Cephe Aydınlatma İçin 

Malzeme Alım İhalesi” 
-2014 yılında yaptırılan “Güvercinlik Silosu Dış Cephe Aydınlatması 

Malzemelerinin Montaja Esas Elektrik Uygulama Projelerinin 3D Görsel 
Çalışmalarının, İhale Dokümanlarının ve Mimari Teknik Raporunun Hazırlanması ile 
Montaj Sırasında Danışmanlık, Kontrollük Hizmet Alımı” 

ve bunun gibi işler, İlgili Bakanlıkça disiplin yönüyle incelenmiş ve kusurlu 
görülenlere disiplin cezaları önerilmiştir. Diğer konulara ilişkin inceleme/ 
soruşturmalarında TMO’ya herhangi bir raporun gönderilmediği görülmüştür. 

 

 
 

Geçmiş yıllarda yapılan; “Silobag ve Ekipmanları Temini”, “Merkez Yemekhane 
Yapım İşi”, “8. Kat Toplantı Salonu”, “Laboratuvar Binası Yapımı”, “Güvercinlik 
Giyinme-Soyunma Binası ve Basketbol Sahası Yapımı ile Mevcut Lojman Binalarının 
Mantolaması ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması”, “Güvercinlik Silosu Dış Cephe 
Aydınlatması”, “Güvercinlik Yemekhanesi”, “Güvercinlik Ek Tesislerindeki İdari 
Binanın Bakım-Onarım İşi”, “Güvercinlik Ek Tesislerinde Makam Tadilatı Bilgileri”, 
“TMO Genel Müdürlük Ek Tesisleri Asfalt Yenilenmesi” ve “TMO Güvercinlik 
Tesisleri Kampüs Girişleri Çevre Düzenleme ve Bakım Onarımı” işleri konusunda Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yürütülen 
soruşturmanın takip edilmesi önerilir. 

-Fındık İşleri Daire Başkanlığı:  
Bu Başkanlık, 2006 yılında TMO’ya 2006/10865 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla fındık alma görevi verilmesi ile birlikte kurulmuştur. Satın alınan fındıklar 
satılmak ve yağ yapılmak suretiyle tamamen tüketilmiş ve Bakanlar Kurulunun 
2009/15202 sayılı Kararı ile TMO’nun fındık alma görevi sonlandırılmış, ancak fındık 
servis şefliği devam ettirilmiş bulunmaktadır. 

Başkanlığın fındıkla ilgili görevi kalmamış olmakla birlikte, bu Başkanlığa bağlı 
Kurumsal Kimlik Şube Müdürlüğü, bina projelerinden dış cephe boyasına, misafirhane 
ve yemekhane düzeninden personel iş kıyafetlerine, basılı formlardan web 
uygulamalarına, protokol kurallarından etik davranış ilkelerine kadar birçok konuya 
standart getirilerek kurumsal algı ve farkındalık oluşturma çalışmalarını yürütmüştür. 

Tasarruf yönetimi şube müdürlüğünce, TMO’nun sahip olduğu kaynakların daha 
etkin ve verimli kullanılması amacıyla yapılabilecek tasarrufların tespiti ve 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda ekmek israfının 
önlenmesi kampanyası ile okullara kuru üzüm dağıtımı bu müdürlük tarafından 
yürütülmüştür. 

2017 yılında TMO yeniden fındık alımına başlamıştır. 
C-Personel durumu: 
1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
TMO’nun 2016 yılı personel kadroları, çalışan, ortalama ve yılsonu sayıları ile 

geçen yıla ilişkin değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Personel durumu 

Personel 

2015 2016 
Çalışan personel Norm Program Çalışan personel 

Ortalama Yılsonu  kadro kadro Ortalama Yılsonu  
kişi kişi sayısı sayısı kişi kişi 

A-Memurlar                
1-Genel idare hizmetleri 189 194 270 282 196 203 
2- Teknik hizmetler              
3- Sağlık hizmetleri             
4- Yardımcı hizmetler             

Toplam (A) 189 194 270 282 196 203 
B-Sözleşmeliler               
1- 399 sayılı KHK'ye göre çalışanlar 3.090 3.128 4.306 4.347 3.033 2.942 

Toplam (B) 3.090 3.128 4.306 4.347 3.033 2.942 
C-İşçiler               
1- Sürekli işçiler 236 232 239 232 215 202 
2- Geçici işçiler             

Toplam (C) 236 232 239 232 215 202 
Genel toplam (A+B+C) 3.515 3.554 4.815 4861 3.444 3.347 

Yüklenici işçileri - 3.006   -   2.514 

 

2016 yılı sonu itibarıyla TMO’nun, 399 sayılı KHK’ye göre 2015 ve önceki 
yıllarda ihdas edilmiş I sayılı listede 281 memur kadrosu, II sayılı listede 4.347 
sözleşmeli pozisyonu ile 1 adet de 375 sayılı KHK’nin Ek 18 inci maddesine göre 
atamayla birlikte ihdas edilmiş sayılan araştırmacı kadrosu yanında 232 daimi işçi 
pozisyonu bulunmaktadır. 

2016 yılında kadro ihdas ve iptali yapılmamış, ancak 375 sayılı KHK’nin Ek 18 
inci maddesine göre yıl içinde bir Daire Başkanı ile bir Şube Müdürünün araştırıcı 
kadrosuna atanmasıyla kendiliğinden ihdas edilmiş sayılan 2 araştırıcı kadrosu 
eklenmiştir. Ancak bunlardan birinin yıl içinde mühendis pozisyonuna atanmasıyla 
araştırıcı kadrosunun biri iptal olmuştur. 

2016 yılında genel müdürlük merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında yılsonu 
itibarıyla 203 memur, 2.942 sözleşmeli personel ve 202 işçi olmak üzere toplam 3.347 
personel istihdam edilmiştir. Ortalama istihdam sayısı ise 3.444 olmuştur. 

TMO’da 2016 yılsonu itibarıyla çalışan personel sayısı, önceki yıla göre %5,8 
oranında 207 kişi azalmıştır. Yıllık çalışan ortalama personel sayısı ise %4,8 oranında 
168 kişi azalmıştır.  

Kurumda 2016 yıl sonu itibarıyla çalışan 3.347 kişinin; 543’ü merkezde, 2.804’ü 
de taşra teşkilatında çalışmaktadır.  
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Tablo 8: Personel durumu 

Personel 

2015 2016 
Çalışan personel Norm Program Çalışan personel 

Ortalama Yılsonu  kadro kadro Ortalama Yılsonu  
kişi kişi sayısı sayısı kişi kişi 

A-Memurlar                
1-Genel idare hizmetleri 189 194 270 282 196 203 
2- Teknik hizmetler              
3- Sağlık hizmetleri             
4- Yardımcı hizmetler             
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1- 399 sayılı KHK'ye göre çalışanlar 3.090 3.128 4.306 4.347 3.033 2.942 
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Toplam (C) 236 232 239 232 215 202 
Genel toplam (A+B+C) 3.515 3.554 4.815 4861 3.444 3.347 

Yüklenici işçileri - 3.006   -   2.514 

 

2016 yılı sonu itibarıyla TMO’nun, 399 sayılı KHK’ye göre 2015 ve önceki 
yıllarda ihdas edilmiş I sayılı listede 281 memur kadrosu, II sayılı listede 4.347 
sözleşmeli pozisyonu ile 1 adet de 375 sayılı KHK’nin Ek 18 inci maddesine göre 
atamayla birlikte ihdas edilmiş sayılan araştırmacı kadrosu yanında 232 daimi işçi 
pozisyonu bulunmaktadır. 

2016 yılında kadro ihdas ve iptali yapılmamış, ancak 375 sayılı KHK’nin Ek 18 
inci maddesine göre yıl içinde bir Daire Başkanı ile bir Şube Müdürünün araştırıcı 
kadrosuna atanmasıyla kendiliğinden ihdas edilmiş sayılan 2 araştırıcı kadrosu 
eklenmiştir. Ancak bunlardan birinin yıl içinde mühendis pozisyonuna atanmasıyla 
araştırıcı kadrosunun biri iptal olmuştur. 

2016 yılında genel müdürlük merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında yılsonu 
itibarıyla 203 memur, 2.942 sözleşmeli personel ve 202 işçi olmak üzere toplam 3.347 
personel istihdam edilmiştir. Ortalama istihdam sayısı ise 3.444 olmuştur. 

TMO’da 2016 yılsonu itibarıyla çalışan personel sayısı, önceki yıla göre %5,8 
oranında 207 kişi azalmıştır. Yıllık çalışan ortalama personel sayısı ise %4,8 oranında 
168 kişi azalmıştır.  

Kurumda 2016 yıl sonu itibarıyla çalışan 3.347 kişinin; 543’ü merkezde, 2.804’ü 
de taşra teşkilatında çalışmaktadır.  

 

 
 

Personelin teşkilât içindeki dağılımı ve yıl içindeki hareketlerini gösteren 
cetveller  (Ek: 2, 3, 4 ve 5)’de gösterilmiştir. 

2016 yılında biri Genel Müdürlükte olmak üzere vekalet akdi ile 7 avukattan 
hizmet alımı yapılmıştır. Vekâlet akdi ile çalışan avukatlara aylık 2.000-3.500 TL arası 
brüt ücret ve takip ettikleri davalardan TMO lehine hükmedilen vekalet ücretinin %50’si 
verilmektedir.  

Ayrıca, 3’ü Genel Müdürlükte olmak üzere par-time esasına göre hizmet alımı 
yoluyla 12 doktor çalıştırılmıştır. Doktorlara brüt 1.921 TL-2.561 TL ücret ödenmiş 
ayrıca sözleşmeli personele uygulanan ücret zammından yararlandırılmıştır.  

2016 yılında kurumlar arası nakil yoluyla 4 memur ataması ile sözleşmeli 
statüden 23 kişinin memuriyete ataması gerçekleştirilmiş, bunlardan 2’si Genel 
Müdürlük kadrosuna, 2’si de şube müdürlüğü kadrosuna atanmıştır. Genel Müdür 
kadrosuna 29.06.2016 tarihinde atanan Genel Müdür 08.04.2016 tarihinde görevden 
alınmış, yerine 23.05.2016 tarihinde yeni atama yapılmıştır. Ayrıca sözleşmeli statüden 
23 kişi görevde yükselme kapsamında memuriyete atanmıştır. 

2016 yılında, 9 memur emekli olmuş, 2 memur başka kuruma naklen geçmiş, 3 
memur sözleşmeli statüye atanmış, 3 kişi KHK’ler gereğince görevden çıkartılmış, bir 
kişi 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 5 inci maddesi 
gereğince aylıksız izinli sayılarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine Genel 
Müdür olarak atanmıştır. Böylece 2015 yılsonunda 194 olan memur sayısı, 27 kişinin 
memuriyete atanması, 18 kişinin memuriyetten ayrılması, sonucunda 2016 yılı sonunda 
203 kişiye yükselmiştir.  

2016 yılında; 2 genel müdür yardımcısı, 3 daire başkanı ve bir başmüfettiş, 
müşavir kadrosuna atanmış, bir daire başkanı ile 15 şube müdürü ve 2 müdür yardımcısı 
başuzman kadrosuna atanmıştır. Böylece 2016 yılı sonu itibarıyla müşavir sayısı 15’e, 
başuzman sayısı ise 74’e yükselmiştir. 

Müşavir ve başuzman kadrosuna atanmış olan personel belirli bir bilgi birikimi 
ve iş tecrübesine sahip olup, bu haliyle kendilerinin birikiminden yeterince TMO 
hizmetlerinde yararlanılmadığı görülmektedir. Çeşitli tarihlerde müşavir ve başuzman 
kadrolarına atanmış olan iş tecrübesi ve bilgi birikiminden azami ölçüde TMO 
hizmetlerinde yararlanılmalıdır. 

Teşekkülde hizmetler memur, sözleşmeli personel ve işçi personel tarafından 
yürütülmektedir. Çalışanların özlük ve sosyal hakları statüsüne göre; 233 ve 399 sayılı 
KHK’nin ilgili hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş 
Kanununun 14 üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu, 6536 sayılı Sendikalar ve Toplu 
İş Sözleşmesi Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5502 sayılı SGK Kanunu, 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile toplu sözleşme 
hükümleri uygulanmaktadır. 
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2016 yılında, 5’i kurumlar arası nakil, 12’si açıktan, 3’ü memuriyetten sözleşmeli 
statüye geçiş olmak üzere 20 sözleşmeli personel ataması yapılmış, buna karşılık 131 
emeklilik, 24 istifa, 6 ölüm, 2 sözleşme feshi, 23 memuriyete geçiş ve 20 KHK’lar 
gereği görevden çıkarma olmak üzere toplam 206 kişinin işten ayrılması sonucu 2016 
yılı sonunda sözleşmeli personel sayısı 2.942 olmuştur. 

TMO’da kadrolu personelin yanında yıl sonu itibarıyla, 1.943 özel güvenlik; 571 
temizlik, şoför, yemekhane, çay ocağı vb. yerler için yardımcı personel olmak üzere 
toplam 2.514 taşeron personeli çalıştırılmaktadır. Ayrıca, yıl içinde işlerine son verilmiş 
olmakla birlikte taşra şube müdürlüklerinde alım kampanyalarında kısa süreli ağırlıklı 
olarak veri girişleri için hizmet alımı yapılması yanında, merkez ve şube 
müdürlüklerinde bakım onarım ve işletme amacına yönelik olarak mühendis, mimar, 
mütercim, grafiker, teknisyen, teknisyen yardımcısı ve şoför olmak üzere 2016 yılında 
25.04.2016 tarihinde yapılan ihale ile toplam 283 kişi 113 gün çalıştırılmış ve 
26.08.2016 tarihinde sözleşmenin hitamı ile birlikte bu istihdama devam edilmemiştir.   

TMO’da 2016 yılında Genel Müdür Yardımcılığının biri, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, 4 daire başkanlığı, merkezde 8 şube müdürlüğü, taşrada 3 şube müdürlüğü 
vekaleten yürütülmüştür. Genel Müdür Yardımcılığından biri ile 2 şube müdürlüğüne 
de hiç atama yapılmamıştır.  

 Boş olan Genel Müdür Yardımcılığı ile Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına 
2017 yılında asaleten atama yapılmıştır.  

Yaratacağı olumsuzluklar dikkate alınarak, vekaleten yürütülen görevlere 
asaleten atama yapılması önerilir. 

TMO’da 2016 yılında işçi alımı olmamış, mevcut çalışan 232 işçiden, yıl içinde 
27 emeklilik ve 3 sözleşme feshi olmak üzere 30 kişinin işten ayrılması ile yılsonu 
çalışan işçi sayısı 202 kişi olmuştur. 

-Toplu İş Sözleşmeleri: 
TMO Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikasının 

(TÜHİS) üyesidir. Toplu İş Sözleşmeleri TÜHİS aracılığı ile 2 ayrı sendika ile 
imzalanmıştır. 

TMO Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde çalışanlar için Türkiye Ticaret, 
Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez Koop-İş) ve TMO 
Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü iş yerinde 
çalışanlar için Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) ile toplu iş 
sözleşmesi imzalanmaktadır. 

Tez Koop-İş Sendikası ile 01.02.2015-31.01.2017 yürürlük süreli 23. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi 14.09.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Petrol-İş Sendikası ile 01.02.2015 -31.01.2017 yürürlük süreli 14. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi 16.09.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
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2016 yılında, 5’i kurumlar arası nakil, 12’si açıktan, 3’ü memuriyetten sözleşmeli 
statüye geçiş olmak üzere 20 sözleşmeli personel ataması yapılmış, buna karşılık 131 
emeklilik, 24 istifa, 6 ölüm, 2 sözleşme feshi, 23 memuriyete geçiş ve 20 KHK’lar 
gereği görevden çıkarma olmak üzere toplam 206 kişinin işten ayrılması sonucu 2016 
yılı sonunda sözleşmeli personel sayısı 2.942 olmuştur. 

TMO’da kadrolu personelin yanında yıl sonu itibarıyla, 1.943 özel güvenlik; 571 
temizlik, şoför, yemekhane, çay ocağı vb. yerler için yardımcı personel olmak üzere 
toplam 2.514 taşeron personeli çalıştırılmaktadır. Ayrıca, yıl içinde işlerine son verilmiş 
olmakla birlikte taşra şube müdürlüklerinde alım kampanyalarında kısa süreli ağırlıklı 
olarak veri girişleri için hizmet alımı yapılması yanında, merkez ve şube 
müdürlüklerinde bakım onarım ve işletme amacına yönelik olarak mühendis, mimar, 
mütercim, grafiker, teknisyen, teknisyen yardımcısı ve şoför olmak üzere 2016 yılında 
25.04.2016 tarihinde yapılan ihale ile toplam 283 kişi 113 gün çalıştırılmış ve 
26.08.2016 tarihinde sözleşmenin hitamı ile birlikte bu istihdama devam edilmemiştir.   

TMO’da 2016 yılında Genel Müdür Yardımcılığının biri, Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, 4 daire başkanlığı, merkezde 8 şube müdürlüğü, taşrada 3 şube müdürlüğü 
vekaleten yürütülmüştür. Genel Müdür Yardımcılığından biri ile 2 şube müdürlüğüne 
de hiç atama yapılmamıştır.  

 Boş olan Genel Müdür Yardımcılığı ile Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına 
2017 yılında asaleten atama yapılmıştır.  

Yaratacağı olumsuzluklar dikkate alınarak, vekaleten yürütülen görevlere 
asaleten atama yapılması önerilir. 

TMO’da 2016 yılında işçi alımı olmamış, mevcut çalışan 232 işçiden, yıl içinde 
27 emeklilik ve 3 sözleşme feshi olmak üzere 30 kişinin işten ayrılması ile yılsonu 
çalışan işçi sayısı 202 kişi olmuştur. 

-Toplu İş Sözleşmeleri: 
TMO Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikasının 

(TÜHİS) üyesidir. Toplu İş Sözleşmeleri TÜHİS aracılığı ile 2 ayrı sendika ile 
imzalanmıştır. 

TMO Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde çalışanlar için Türkiye Ticaret, 
Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez Koop-İş) ve TMO 
Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü iş yerinde 
çalışanlar için Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) ile toplu iş 
sözleşmesi imzalanmaktadır. 

Tez Koop-İş Sendikası ile 01.02.2015-31.01.2017 yürürlük süreli 23. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi 14.09.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

Petrol-İş Sendikası ile 01.02.2015 -31.01.2017 yürürlük süreli 14. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi 16.09.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 
 

2016 yılı sonu itibarıyla çalışan 75 engelli personelin; 3’ü memur, 11’i işçi ve 
61’ide sözleşmeli statüde bulunmaktadır. Ayrıca tamamı daimi işçi statüsünde olmak 
üzere 22 eski hükümlü çalıştırılmıştır. 

2016 yılı sonu itibarıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 maddesi 
gereğince önceki yıllarda atanmış 104 personel ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 
Kanunun Ek-1 maddesi uyarınca önceki yıllarda atanmış 95 bakıma muhtaç çocuk 
çalışmaktadır.  

2828 sayılı Kanunun Ek-1 maddesinin (ç) bendinde , “Yerleştirme yapılacak 
kadro sayısı 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur kadroları ile sözleşmeli 
personel pozisyonları ve işçi kadro sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve 
pozisyon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın başındaki veriler esas 
alınır. Devlet Personel Başkanlığınca bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam 
edileceği toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek yerleştirme yapılacak yılın 
şubat ayı sonuna kadar kurumlara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve 
taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak nisan ayı sonuna kadar Devlet Personel 
Başkanlığına bildirir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğrenim ve 
daha üst öğrenim mezunları için memur unvanlı kadrolara, diğer öğrenim mezunları için 
ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca 
yapılır veya yaptırılır. Kurumlarca teşkilat bazında yapılacak dağıtımın bildirilmemesi 
hâlinde Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde resen 
yerleştirme yapılır.” hüküm çerçevesinde yetki büyük ölçüde Devlet Personel 
Başkanlığında bulunmaktadır.  

3713 sayılı Kanunun Ek-1 maddesindeki, “Bu madde kapsamında 
başvuranlardan hak sahibi olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tespit 
edilerek, liste hâlinde atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile 
yapılır. Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak 
ve temmuz aylarının son gününe kadar DPB e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet 
Personel Başkanlığınca atama teklifleri, bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz 
konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça resen atama teklifi yapılır. Hak 
sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına kura sonucu yapılacak atamalarda atama 
teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir 
işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve 
pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel 
ve bölümlere eklenmiş sayılır.” hükmüne göre de 3713 sayılı Kanun kapsamında 
yapılacak atamalarda da yetki daha çok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Devlet 
Personel Başkanlığında bulunmaktadır.  

2828 sayılı Kanun gereğince yapılacak atama, kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından hangi statüde olursa olsun serbest kadro ve pozisyonları toplamının her yıl 
için binde biri olarak belirlenmişken, 3713 sayılı Kanuna göre yapılacak istihdam sayısı 
ise memur kadrosu, sözleşmeli ve daimi işçi pozisyonlarının %2’si kadar olan 
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kontenjan, 14.04.2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunla kaldırılarak, hak sahibi olduğu 
Bakanlıkça kabul edilenlerin ataması öngörülmüştür. 

TMO, 16.06.2016 ve 09.12.2016 tarihlerinde Devlet Personel Başkanlığına, 
Kurumun bir kamu iktisadi teşebbüsü olması nedeniyle kârlılık ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde faaliyet göstermesi gerektiği ve merkez ve taşra teşkilatında yeniden 
yapılanma çalışmaları sürdürülmesi ve istihdam yapısında yeni düzenlemelere gidilmesi 
gerektiğinden 2016 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında yerleştirme yapılmasından Kurumun muaf tutulması 
istenmiş olup, 2016 yılında belirtilen mahiyette yeni atama yapılmamıştır. 

2016 yılında Genel Müdürlük merkez birimlerinde görevli 6 değişik unvandaki 
personel, TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 23 üncü 
maddesinin (f) fıkrasındaki, “Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki şube müdür 
yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu, TMO’da 
alt görevlerde altı ay çalışmış ve toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak kaydıyla 
görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” hükmünden 
yararlanılarak taşra şube müdürlüklerindeki üst görevlere atanmış ve kısa süre sonra 
Genel Müdürlük merkez birimlerine tekrar nakledilmiştir. Bu durum, esas itibarıyla 
taşradaki unvanlı görevlere kalıcı atama mahiyetinde olmadığı, istisna hükmünden 
yararlanılarak ilgili personelin üst görevlere sınavsız atanmasının amaçlandığını 
göstermektedir.  

17.11.2015 tarihli ve 315.158 ve 315.163 sayılı makam olurları ile merkez ve 
taşra teşkilatında bulunan kadrolar için yapılması öngörülen görevde yükselme sınavı 
09.02.2016 tarihli ve 42.481 sayılı makam oluruyla sınav takvimi ve sınav sonucunda 
yapılacak olan atamaların hububat alım kampanyası ve açıktan atama dönemine denk 
gelmesi nedenleriyle iptal edilmiştir. 

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte, 22.10.2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış ve Kurumların 
görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini, değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak 
değiştirmeleri öngörülmüştür. 

Yönetmelik değişiklik taslağı hazırlanmış ve Yönetim Kurulunun 14.04.2017 
tarih ve 3/74-4 sayılı kararı ile kabul edilmiş, ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik değişikliği  
22.10.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, TMO Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulamamıştır. 

TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, 22.10.2016 tarih 
ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
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kontenjan, 14.04.2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunla kaldırılarak, hak sahibi olduğu 
Bakanlıkça kabul edilenlerin ataması öngörülmüştür. 

TMO, 16.06.2016 ve 09.12.2016 tarihlerinde Devlet Personel Başkanlığına, 
Kurumun bir kamu iktisadi teşebbüsü olması nedeniyle kârlılık ve verimlilik ilkeleri 
çerçevesinde faaliyet göstermesi gerektiği ve merkez ve taşra teşkilatında yeniden 
yapılanma çalışmaları sürdürülmesi ve istihdam yapısında yeni düzenlemelere gidilmesi 
gerektiğinden 2016 yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında yerleştirme yapılmasından Kurumun muaf tutulması 
istenmiş olup, 2016 yılında belirtilen mahiyette yeni atama yapılmamıştır. 

2016 yılında Genel Müdürlük merkez birimlerinde görevli 6 değişik unvandaki 
personel, TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 23 üncü 
maddesinin (f) fıkrasındaki, “Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki şube müdür 
yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu, TMO’da 
alt görevlerde altı ay çalışmış ve toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak kaydıyla 
görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” hükmünden 
yararlanılarak taşra şube müdürlüklerindeki üst görevlere atanmış ve kısa süre sonra 
Genel Müdürlük merkez birimlerine tekrar nakledilmiştir. Bu durum, esas itibarıyla 
taşradaki unvanlı görevlere kalıcı atama mahiyetinde olmadığı, istisna hükmünden 
yararlanılarak ilgili personelin üst görevlere sınavsız atanmasının amaçlandığını 
göstermektedir.  

17.11.2015 tarihli ve 315.158 ve 315.163 sayılı makam olurları ile merkez ve 
taşra teşkilatında bulunan kadrolar için yapılması öngörülen görevde yükselme sınavı 
09.02.2016 tarihli ve 42.481 sayılı makam oluruyla sınav takvimi ve sınav sonucunda 
yapılacak olan atamaların hububat alım kampanyası ve açıktan atama dönemine denk 
gelmesi nedenleriyle iptal edilmiştir. 

Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte, 22.10.2016 tarih ve 29865 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış ve Kurumların 
görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini, değişikliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak 
değiştirmeleri öngörülmüştür. 

Yönetmelik değişiklik taslağı hazırlanmış ve Yönetim Kurulunun 14.04.2017 
tarih ve 3/74-4 sayılı kararı ile kabul edilmiş, ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik değişikliği  
22.10.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
6 aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, TMO Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
konulamamıştır. 

TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, 22.10.2016 tarih 
ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 

 
 

ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına 
Dair Genel Yönetmelikte yapılan değişikliğe uygun hale getirilmesi yanında, personelin 
görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının, TMO Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılacak sınav sonuçlarına göre yapılması ve 
yönetmelikte taşra şube müdürlükleri için tanınan istisna hükmünün amacı dışında 
kullanılmaması önerilir. 

2-Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılı faaliyet döneminde personele yapılan harcamalar, geçen yıl değerleri 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 9: Personel harcamaları 

  2015 2016 
Personele Harcanan    Harcanan  

yapılan Toplam 
Kişi 

başına Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari 
Geçmiş 

yılla Toplam 
Kişi 

başına 

harcamalar harcama 
ayda 
düşen son Ücretler ödemeler giderler Yıl 

ilgili 
ödeme  Harcama 

Ayda 
düşen 

      durumu       Toplamı 
ve geri 
alışlar     

  Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 
A-Yönetim 
Kurulu                      
üyeleri ve  
denetçiler                     
(Kuruluş dışı) 125   85 42  6   48   48   
B-Memurlar 13.053 5.484 17.104 5.467 6.044 2.921 14.432 1.934 16.366 6.136 
C-Sözleşmeliler 171.456 4.459 204.537 133.812 19.106 35.371 188.289 11.315 199.604 5.173 
D-İşçiler 17.811 5.656 19.979 8.888 3.724 4.217 16.829 3.281 20.110 6.523 

Toplam 202.445   241.705 148.209 28.880 42.509 219.598 16.530 236.128   
Geçen yıl 
toplamı     213.400 132.190 25.727 35.995 193.912 8.533 202.445   

Fark     28305 16.019 3.153 6.514 25.686 7.997 33.683   

Cari yılda TMO’da çalışan personele yapılan toplam harcamalar önceki yıla göre 
%13 oranında 25.686 bin TL artışla 219.598 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 
personel giderlerindeki artış ise %16,6 seviyesinde olmuştur. 

Kadroları 666 sayılı KHK’nin eki (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, Baş 
Müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının maaşları ücret ve tazminat 
göstergelerinin maaş kat sayısı ile çarpılması ile bulunan tutar üzerinden ödenmektedir. 
Ücret göstergesi tutarı gelir vergisi ve Damga Vergisine tabi olup, tazminat tutarı sadece 
damga vergisine tabi bulunmaktadır. 

Bunların dışında kadroları (I) sayılı listede bulunan memurların maaşları 657 
sayılı Kanun çerçevesine ödenmekte, bunlara ayrıca 666 sayılı KHK’nin eki (I) sayılı 
listede pozisyon unvanlarına göre belirlenen ek ödeme yapılmaktadır. 

Sözleşmeli personelin özlük haklarında 399 sayılı KHK esas alınmakta, ayrıca 
sözleşmeli personele de 666 sayılı KHK’nin eki (I) sayılı listede pozisyon unvanlarına 
göre belirlenen ek ödeme yapılmaktadır. 

27Sayıştay   



 

 
 

Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde memur ve sözleşmeli personelin 2016 
yılı mali ve sosyal hakları, “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 
Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşme” hükümleri ile belirlenmiştir. 

Buna göre, 2016 yılının ilk yarısı için %6 oranında artırılmak suretiyle, maaş 
katsayısı 0,088069, taban aylığı katsayısı 1,378573,  yan ödeme katsayısı 0,027928 
olarak belirlenmiştir. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 2016 yılının ilk yarısında 
4.820,70 TL olarak belirlenmiştir. Yılın ikinci yarısı için ise bu rakamların %5 artırılarak 
uygulanması öngörülmüştür.  

Yüksek Planlama Kurulunun 21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 sayılı Kararının 
1,2,6 ve 8 inci maddelerinin, 399 sayılı KHK’nin eki (II) sayılı cetvele dahil 
pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile 399 sayılı KHK’nin kapsamı dışında kalan 
KİT ve bağlı ortaklıklarında çalışan sözleşmeli personele ilişkin hükümleri ile sınırlı 
olmak şartıyla bazı saklı tutulan hususlar dışında 2016 ve 2017 yıllarında aynı şekilde 
uygulanması da kabul edilmiştir. 

Ayrıca, aynı dönemlerde enflasyonun öngörülen ücret artışlarının üzerinde 
gerçekleşmesi halinde, enflasyon artışının maaş ve ücretlere yansıtılması kabul edilmiş, 
sosyal haklarda da bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. 

İşçilerin ücretleri ise toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenerek 
ödenmektedir. İşçilere ayrıca 6772 sayılı Kanun gereği 52 yevmiye karşılığı tutar 4 eşit 
taksitte ikramiye olarak ödenmektedir. 

2016 yılında Hazine Müsteşarlığınca 579.513 saati sözleşmeli personel, 100.000 
saati de işçi personelle ilgili olmak üzere 679.513 saat fazla mesai harcama izni verilmiş 
olup, yıl içinde sözleşmeli personele 333.254 saat, işçi personele ise 61.366 saat fazla 
mesai yaptırılmış ve 836,8 bin TL’si işçilere, 605,5 bin TL’si de sözleşmelilere olmak 
üzere toplam 1.442,3 bin TL ödemede bulunulmuştur. 

Hububat Ürünü Alım ve Satımı Hakkında 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 2 nci maddesindeki; “TMO, hububat ve diğer ürün alımlarında, alım 
kampanya dönemleri ile sınırlı olmak üzere geçici görevli olarak görevlendirdiği 
personelin görevlendirme süresince konaklama ihtiyaçlarını mevcut tesislerle veya 
konaklama yeri kiralayarak karşılayabilir. Bu şekilde konaklama ihtiyacı karşılanan 
geçici görevli personelden herhangi bir ücret alınmaz.” Hüküm çerçevesinde alım 
dönemlerinde geçici görevli personelin konaklama ihtiyaçları TMO’ca karşılanmıştır. 

3- Sosyal konular ve giderleri: 
TMO’da çalışan memur ve sözleşmeli personel ile işçilere 2016 yılında yapılan 

sosyal giderler, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde memur ve sözleşmeli personelin 2016 
yılı mali ve sosyal hakları, “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 
Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu 
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2016 yılında Hazine Müsteşarlığınca 579.513 saati sözleşmeli personel, 100.000 
saati de işçi personelle ilgili olmak üzere 679.513 saat fazla mesai harcama izni verilmiş 
olup, yıl içinde sözleşmeli personele 333.254 saat, işçi personele ise 61.366 saat fazla 
mesai yaptırılmış ve 836,8 bin TL’si işçilere, 605,5 bin TL’si de sözleşmelilere olmak 
üzere toplam 1.442,3 bin TL ödemede bulunulmuştur. 

Hububat Ürünü Alım ve Satımı Hakkında 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 2 nci maddesindeki; “TMO, hububat ve diğer ürün alımlarında, alım 
kampanya dönemleri ile sınırlı olmak üzere geçici görevli olarak görevlendirdiği 
personelin görevlendirme süresince konaklama ihtiyaçlarını mevcut tesislerle veya 
konaklama yeri kiralayarak karşılayabilir. Bu şekilde konaklama ihtiyacı karşılanan 
geçici görevli personelden herhangi bir ücret alınmaz.” Hüküm çerçevesinde alım 
dönemlerinde geçici görevli personelin konaklama ihtiyaçları TMO’ca karşılanmıştır. 

3- Sosyal konular ve giderleri: 
TMO’da çalışan memur ve sözleşmeli personel ile işçilere 2016 yılında yapılan 

sosyal giderler, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

 
  

 

 
 

Tablo 10: Sosyal Giderler 
  Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 

Sosyal giderler 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016  

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

A-Cari yılla ilgili                   
 1-Aile ve çocuk yardımı 246 279 3.939 4.306     4.185 4.585 400 
 2-Evlenme, doğum ve ölüm yar.      65 53 1 1 66 54 (12) 
 3-Sosyal yardım   -  -  -  -  - 604  - 604 604 
 4-Barındırma giderleri  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 5-Yedirme yardımı 66 55 476 608 290 281 832 944 112 
6-Giydirme yardımı         135 142 135 142 7 
7-Taşıma giderleri 388 265 3.428 3.970 307 324 4.123 4.559 436 
8-.Sosyal güvenlik ve genel                   
sağlık sigortası İşveren payı                   
ve ek karşılığı 1.061 2.211 12.290 25.335 2.538 2.474 15.889 30.020 14.131 
9-Emek. İkra. İş. ay. Tazminatı 12 16 153 246   116  165 378 213 
10-İşsizlik sigortası         252 230 252 230 (22) 
11-Sağlık giderleri 641 - 7.615      8.256 - (8.256) 
12-Eğitim giderleri 31 70 618 853   44  649 967 318 
13-Ayni ve nak.baş. sos. gid. 28 25 626  789 1 1.443 26 (1.417) 

Toplam  ( A ) 2.473 2.921 29.030 35.371 4.312 4.217 35.995 42.509 6.514 
B-Geçmiş yıllarla ilgili:                   
 1-Emekli ikramiyesi ve işten                    
ayrılma tazminatı 542 849 6.058 10.937 1.793 3.249 8.393 15.035 6.642 
 2-Diğer ödemeler 74 1.085 66 378   32  140 1.495 1.355 

              Toplam  (B) 616 1.934 6.124 11.315 1.793 3.281 8.533 16.530 7.997 
Genel  toplam 3.089 4.855 35.154 46.686 6.105 7.498 44.528 59.039 14.511 

Sosyal giderlerin en önemli kalemini SGK sosyal güvenlik ve genel sağlık 
sigortası işveren payı ve ek karşılıkları, taşıma giderleri ile aile ve çocuk yardımı 
oluşturmaktadır.  

TMO’nun 88’i Genel Müdürlük, 1.679’u da taşrada olmak üzere 1.767 lojmanı 
bulunmaktadır. Bu lojmanların 99’u kiralık, kalanı TMO mülkiyetindedir. 
Lojmanlardan TMO personelinden yeterli talep olmadığından, 287’sinde 3. şahıslar 
oturmakta, 431 lojman ise boş bulunmaktadır.  

Lojman kiralamaları; Hububat Ürünü Alım ve Satımı Hakkında 2009/15095 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesindeki; “TMO, Ana Statüsü ve bu Karar 
kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek ve satın aldığı ürünleri işlemek amacıyla tesis, 
imalathane, idari bina, lojman, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer araç ve 
gereçleri satın almaya ve kiralamaya yetkilidir.” hükme, dayanarak yapılmıştır. 

Kiralık lojmanların 47’si TMO Kefalet Sandığı Tüzüğüne göre kurulmuş TMO 
Kefalet Sandığından 2010 ve 2011 yıllarında 10 yıl süreyle kiralanmıştır.  

Boş bulunan lojmanların tamamı için olmasa da bir bölümü için aidat ve yakıt 
parası ödenmekte ve oturan olmadığı için TMO tarafından karşılanmaktadır. TMO’ya 
mali yük getiren uygulamanın devam etmemesi için, imkanlar ölçüsünde lojmanların 
boş tutulmamasına özen gösterilmelidir.  
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TMO’da, 2016 yılında 124 adet değişik konuda eğitim düzenlenmiştir. Bu 
eğitimlere toplam 3.151 personel katılmıştır. Yönetim teknikleri, ticaret işlemleri, 
haşhaş işlemleri, yönetici geliştirme, fümigasyon, iş sağlığı ve güvenliği, eksper 
geliştirme, tahıl torbalama, etkili sunum, işe alıştırma, bilgiişlem, laboratuvar, ambar 
depo ve tartı, personel işleri, ilk yardım, koordinasyon ve değerlendirme, sözleşmeli 
üretim eğitimi, satın alma, takip vb. konular başlıca eğitim konularını teşkil etmiştir.   

Ayrıca, Tarım İş Forumu, İlaç Katkı ve Ara Maddeleri Fuarı, Hububat 
Fiyatlarının İşleyişi, Bakliyat Konusunda Bölgesel Diyalogların Avrupa Bölgesi 
Çalıştayı, Hububat Konferansı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonun 
59. Dönem Toplantısı, Hububat Kongresi, Gıda Fuarı, Hububat Formu gibi aktivitelere 
katılmak üzere çeşitli ülkelere 17 kişi kısa sürelerle görevlendirilmiştir. 

İskenderun Şube Müdürlüğü tasarrufunda yaklaşık 41.791 m2 alan üzerinde 
kurulmuş deniz kenarında eski bir sosyal tesis bulunmaktadır. Bu tesisler; 1987-2002 
yıllarında TMO personeli kampı olarak kullanılmış, 2002-2004 yıllarında kapalı kalmış, 
2004-2013 yıllarında üçüncü kişilere okul olarak kullanılmak üzere kiralanmış, 2013 
yılından bu yana da kapalı olup, bakım ve muhafazası Şube için önemli bir yük teşkil 
etmektedir. Bu günkü durumu itibarıyla kullanıma uygun olmayıp, hangi amaçla 
kullanılacak olursa olsun, önemli ölçüde bakım onarım ihtiyacı bulunmaktadır. 

Kiracının taşınmazı süresinden erken boşaltması ve taşınmaza verdiği zarar 
dolayısıyla fazlaya olan talep saklı kalmak üzere 326,5 bin TL tutarlı açılan dava devam 
etmektedir.  

İskenderun Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan eski sosyal tesisin mevcut 
durumu ve konumu dikkate alınarak, bu haliyle daha fazla bırakılmadan 
değerlendirilmesi konusunda bir karar verilmesi önerilir.  
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III. MALİ BÜNYE 
 

A- Mali durum: 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, 2016 yılı analize elverişli hale getirilmiş bilançosu, 

geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
   Tablo 11: Mali durum 

 
Mali Durum  

2015 2016 Fark 
Bin TL %  Bin TL %  Bin TL 

Varlıklar (Aktif):      
1-Dönen varlıklar      
a) Hazır değerler 287.139 3,9 633.552 7,5 346.413 
b) Kısa sürede paraya       
  çevrilebilir değerler 6.138.510 84,0 6.981.545 82,3 843.035 

Toplam (1) 6.425.649 87,9 7.615.097 89,8 1.189.448 
2-Duran varlıklar      
a) Uzun sürede paraya 1.023  1.081  58 
 çevrilebilir değerler      
b) Bağlı değerler 880.544 12,1 861.181 10,2 (19.363) 

Toplam (2) 881.567 12,1 862.262 10,2 (19.305) 
Varlıklar toplamı  7.307.216 100,0 8.477.359 100,0 1.170.143 

Kaynaklar (Pasif):      
1-Yabancı kaynaklar      
a) Kısa süreli  2.015.632 27,6 2.907.731 34,3 892.099 
b) Uzun süreli 1.194.365 16,3 1.336.114 15,8 141.749 

Toplam (1)  3.209.997 43,9 4.243.845 50,1 1.033.848 
2-Öz kaynaklar 4.097.219 56,1 4.233.514 49,9 136.295 

Kaynaklar toplamı 7.307.216 100,0 8.477.359 100,0 1.170.143 

Mali analize elverişli hale getirmek amacıyla, Teşekkülün 31.12.2016 tarihli 
bilançosunda; pasifte diğer borçlar hesabında bulunan 1.254.166 bin TL tutarındaki 
“Hazineye borçlar”, aktifteki “Hazineden alacaklar” hesabından, pasifte “diğer kısa 
vadeli borçlar” hesabında yer alan 3.950 bin TL tutarındaki sayım ve tesellüm fazlalıkları 
ise, aktifteki “diğer dönen varlıklar” içerisindeki “sayım ve tesellüm noksanlıkları” 
hesabından, indirilmiştir. 

Ayrıca, KKTC’ye satılan arpa bedeli olan 2,5 milyon TL, tahsil edilmesine rağmen 
yıl sonu itibariyle mal teslimi yapılmadığından “diğer çeşitli borçlar” hesabına 
kaydedilmiş olup, bu tutar, mali bünye incelemelerinde avans olarak değerlendirilmiş; 
bankalardaki nakdin 617.813 bin TL’si DİBS karşılığı repo hesaplarında olmakla birlikte 
vadesi 02.01.2017 olduğundan hazır değerler toplamında bırakılmıştır. 

Yine, “Bilanço” bölümünde açıklanan ve “Diğer alacaklar” hesap grubuna 
mükerrer kaydedilmiş olan 4,7 milyon TL, mali bünye incelemelerinde, “Sonraki döneme 
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devreden KDV” hesabına dahil edilmiş, uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda 
“Gelecek yıllara ait gelir” hesabında yer alan 6,2 bin TL, niteliği itibariyle, kısa vadeli 
yabancı kaynaklar hesap grubunda “Gelecek aylara ait gelir” hesabı içerisine alınmış, 
aktifte “ticari alacaklar” hesabı ile pasifte “diğer çeşitli borçlar” hesabında karşılıklı 
izlenen 1,3 bin TL, birbiriyle mahsup edilmiştir.  

Her sene olduğu gibi, Hazineye ödenecek kâr payı, Hazine Müsteşarlığının 
talimatı doğrultusunda müteakip yıl “geçmiş yıllar kârları” hesabına aktarıldığından, 
rasyoların yanlış yorumlanmasını önlemek amacıyla, Ek:7’deki tabloda 2016 yılına 
ilişkin kâr payı, dönem kârı içinde bırakılarak, öz kaynakların yapısı değiştirilmemiştir. 

Bu suretle mali analize elverişli hale getirilen varlıklar ve kaynakların ayrıntısı Ek: 
6 ve Ek: 7 numaralı tablolarda gösterilmiştir. 

Yıl sonu itibariyle geçen yıla göre, aktifte; banka mevcutlarının %121 oranında, 
Hazineden görev zararı nedeniyle doğan alacakların %72 oranında artması, stokların %7, 
maddi duran varlıkların %2 oranında azalması, pasifte; yıl içinde üreticilere mal 
alımından doğan borçların ödenebilmesi için bankalardan kullanılan krediler sonucu mali 
borçların %41 oranında artması, buna karşılık üreticilere olan borçların %75 oranında 
azalması sonucu, Kurumun bilanço büyüklüğü geçen yıla göre %16 oranında artarak 8,5 
milyar TL olmuştur.  

Söz konusu hususlar rasyo sonuçlarını da etkilemiş olup, her bir rasyo 
açıklamasında bu etkilere ayrıca değinilmemiştir.  

Gelir tablosu bölümünde, “brüt satışlar” hesap açıklamasında değinildiği gibi;   
-“Makbuz senedine dayalı kredi faiz desteği” (08.06.2009 tarih, 2009/15095 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı) kapsamında 533.061,17 TL,  
-“Haşhaş tohumu dağıtımı görev zararı” (14.05.2015 tarih, 2015/7725 ayılı 

bakanlar Kurulu Kararı) kapsamında 659.550,31 TL,  
-“Un ve pirinç hibeleri” (Suriye, Filistin ve Somali’ye yapılan yardımlar 

hakkındaki 16.03.2015 tarih, 2015/7403 sayılı,  24.12.2012 tarih, 2012/4100 sayılı, 
18.07.2016 tarih, 2016/9074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları-Raporun “pazarlama” 
bölümünde yer almıştır) kapsamında 48.003.626,42 TL,  

olmak üzere toplam 49.196.237,90 TL, hem satış hesaplarına, hem de “602-Diğer 
gelirler” hesabına kaydedilerek, söz konusu tutar, hasılat hesaplarına mükerrer 
kaydedilmiştir. 

Mükerrer kayıt nedeniyle, gelir tablosunda; net satışlar, faaliyet kâr- zararı ve 
olağan kâr-zarar tutarları 49.196.237,90 TL fazla görülmektedir. 

Söz konusu mükerrer kaydedilen tutar, bir kez de “689- Diğer olağandışı gider ve 
zararlar” hesabına kaydedilerek, mükerrer kaydın dönem sonucuna etkisi elemine 
edilmiştir. 

Bu bölümde, net satışlar ve faaliyet kârı tutarlarında söz konusu durum dikkate 
alınmış, gerekli düzeltme yapılarak ilgili rasyolar hesaplanmıştır. 

Teşekkülün mali yapısına ilişkin hesaplanan rasyolar aşağıdadır.  
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hakkındaki 16.03.2015 tarih, 2015/7403 sayılı,  24.12.2012 tarih, 2012/4100 sayılı, 
18.07.2016 tarih, 2016/9074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları-Raporun “pazarlama” 
bölümünde yer almıştır) kapsamında 48.003.626,42 TL,  

olmak üzere toplam 49.196.237,90 TL, hem satış hesaplarına, hem de “602-Diğer 
gelirler” hesabına kaydedilerek, söz konusu tutar, hasılat hesaplarına mükerrer 
kaydedilmiştir. 

Mükerrer kayıt nedeniyle, gelir tablosunda; net satışlar, faaliyet kâr- zararı ve 
olağan kâr-zarar tutarları 49.196.237,90 TL fazla görülmektedir. 

Söz konusu mükerrer kaydedilen tutar, bir kez de “689- Diğer olağandışı gider ve 
zararlar” hesabına kaydedilerek, mükerrer kaydın dönem sonucuna etkisi elemine 
edilmiştir. 

Bu bölümde, net satışlar ve faaliyet kârı tutarlarında söz konusu durum dikkate 
alınmış, gerekli düzeltme yapılarak ilgili rasyolar hesaplanmıştır. 

Teşekkülün mali yapısına ilişkin hesaplanan rasyolar aşağıdadır.  

 

 
 

1- Mali yapı: 

a) Mali kaldıraç:    

     

2016       2015 

%  % 
Yabancı kaynaklar x 100  = 4.243.845x 100 = 50,1 

 
43,9 

Varlıklar toplamı 8.477.359  

Varlıkların, yabancı kaynakları karşılama oranını ifade eden rasyo, yabancı 
kaynakların geçen yıla göre %32,2 oranında, varlıkların ise %16 oranında artması 
sonucu, 6,2 puan artarak %50,1 olmuştur. 

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

Öz kaynaklar x 100  = 4.233.514x 100 = 
 

99,8   127,6 
Yabancı kaynaklar 4.243.845    

Yabancı kaynak- öz kaynak ilişkisini ifade eden rasyo, öz kaynakların %3,3 
oranında, yabancı kaynakların ise %32,2 oranında artması sonucu 27,8 puan azalarak 
%99,8 olmuştur.   
            c) Oto finansman (İç Kaynaklar): 

     
2016 

%   
2015 

% 

Yedekler x 100  = 834.311x 100 = 
 

32,7   30,5 
Ödenmiş sermaye 2.550.000 

 
  

Teşekkülün, 2016 yılı kârından ayırması gereken yedekler ile birlikte toplam 834,3 
milyon TL olan kâr yedeklerinin, ödenmiş sermayeye oranı %32,7’dir. 

Geçen yıla göre ödenmiş sermayenin değişmemesi, buna karşılık yedeklerin  %7,4 
oranında artması, rasyonun 2,2 puan artmasını sağlamıştır. 

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

     2016   2015 
     %   % 

Bağlı değerler x 100  = 861.181x 100 = 
 

20,3   21,5 
Öz kaynaklar 4.233.514    

Öz kaynakların bağlı değerleri karşılama oranı %20,3 olup bu kapsamda, Kuruluş, bağlı 
değerlerini öz kaynakları ile rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. 

     2016   2015 
     %   % 

Bağlı değerler x 100  = 861.181x 100 = 
 

10,2   12,1 
Varlıklar toplamı 8.477.359    
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 Bağlı değerlerin geçen yıla göre %2,2 oranında azalması, varlıkların ise %16 oranında 
artması sonucu bağlı değerlerin varlıklar içindeki payı, 1,9 puan azalarak %10,2 olmuştur  

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri 

     
2016 

%  
2015 

% 
Paraya çevrilebilir ve hazır 

değerler x 100  = 7.616.178x 100 = 
 

89,8  87,9 
Varlıklar toplamı 8.477.359 

 
 

          Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki payı %89,8’dir. 
Paraya çevrilebilir değerler içinde en büyük pay stoklara aittir. Bu nedenle 

stokların kısa sürede paraya çevrilebilmesi, önem arz etmektedir. 
2-Likidite oranları: 
 Kuruluşun kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin yanı sıra işletme 

sermayesi ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla düzenlenen likidite oranları 
aşağıda gösterilmiştir. 
 - Cari oran: 

      2016  2015 
      %  % 

Dönen varlıklar X100 
= 

          7.615.097 x 100 
= 261,9 

 
318,8 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar   2.907.731  

-Likidite oranı:  
         

(Dönen varlıklar-stoklar) 100 
= 

(7.615.097-
4.923.130 ) X 100 

= 92,6 
 

57,1 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 2.907.731  

Stokların dönen varlıklar içindeki payı %64,6 olup, yıl sonu itibariyle banka 
mevcutlarının geçen yıla göre %121 oranında fazla olması, buna karşılık yıl içinde 
üreticiye borçların ödenmesi için bankalardan sağlanan kredinin etkisiyle kısa vadeli 
yabancı kaynakların %44,3 oranında artması, cari oranın azalmasına neden olurken, 
likidite oranının artmasını sağlamıştır.  

3- Varlıkların kullanım oranları: 
 Ofisin varlık ve kaynaklarının, elde edilen net satışlara göre devir hızları ve 

sonuçları aşağıdaki orantılara göre değerlendirilmiştir. 
a)Alacakların devir hızı: 

       2016  2015 
Alacakların  
Devir Hızı = Net satışlar = 5.499.469 = 91,8  42,6 Ortalama ticari alacaklar (54.946+64.915)/2  
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Net satışlar, gelir tablosundaki tutardan 49.196 bin TL eksik olup açıklama, mali 
bünyenin baş tarafında yapılmıştır. 

Ortalama ticari alacaklar, geçen yıl 63,1 milyon TL iken, 2016 yılında %5,1 
oranında azalarak 59,9 milyon TL olmuştur.  

Geçen yıla göre ortalama ticari alacakların %5,1 oranında azalmasına karşılık,  net 
satışların %104,5 oranında artması, alacakların devir hızını artırmıştır. 

Dönem başı ve dönem sonu ticari alacakların ortalamasına göre hesaplanan rasyo 
sonucuna göre alacakların devir hızı 91,8’dir.  

b)Stok devir hızı:  

 
Net satışlar 

 
 
 

= 
5.499.469 

 
 
 

= 

 
2016 

 
1,1  

2015 
 

0,7 

Ortalama mam.ve tic.stoklar (5.130.904+4.672.987)/2  
 

 

 
Geçen yıla göre, ortalama mamul ve ticari stokların %29,8 oranında, net satışların 

%104,5 oranında artması sonucu, mamul ve ticari stok devir hızı da artmıştır.  
Dönem başı ve dönem sonu mamul ve ticari stokların ortalamasına göre 

hesaplanan rasyo sonucuna göre stokların devir hızı 1,1’dir. 
Stokların devir hızının artmasında, eski yıllara ait ürünlerin satışına öncelik 

verilmesi, etkili olmuştur. 
 
c)Dönen varlıklar devir hızı:  

 

Önceki yıla göre net satışların %104,5 oranında, dönen varlıkların %18,5 oranında 
artması sonucu, dönen varlık devir hızı 0,3 puan artarak 0,7 olmuştur.  

d)Maddi duran varlık devir hızı:  
      
 
 

 
  

2016 
  

2015 

                  Net satışlar  
= 

5.499.469 
= 
 

 
7,6 

  
3,8 (Maddi dur. varl (net) - (Yatırımlar + 

yatırım sip.avans.) 
831.410- 103.104  

Rasyodaki paydanın %2,5 oranında, net satışların %104,5 oranında artması 
sonucu, maddi duran varlık devir hızı 3,8 puan artarak 7,6 olmuştur. 

 

    2016  2015 
Net satışlar tutarı = 5.499.469 = 0,7  0,4 Dönen varlıklar 7.615.097  
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e)Aktif devir hızı:          

    2016   2015 
Net satışlar tutarı = 5.499.469 = 0,7  0,4 
Varlıklar toplamı 8.477.359  

     Varlıkların %16 oranında artmasına karşılık, net satışların %104,5 oranında 
artması, aktif devir hızını 0,7’ye yükseltmiştir.  

f) Öz kaynak devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar tutarı = 5.499.469 = 1,3  0,7 
Öz kaynaklar 4.233.514  

2016 yılında, öz kaynakların %130’u kadar net satış hasılatı elde etmiştir.  
 
          B- Mali sonuçlar:  

1)Kârlılık (Rantabilite) :  
 a)Mali kârlılık (Mali Rantabilite) :  

     
2016 

%  
2015 

% 
Dönem net kârı x 100  = 132.986x 100 = 

 
5,2  4,6 

Ödenmiş sermaye 2.550.000   
        
        

Dönem net kârı x 100  = 132.986x 100 = 
 

3,1  2,9 
Öz kaynaklar 4.233.514   

2016 yılında, ödenmiş sermayenin %5,2’si kadar dönem net kârı elde edilmiştir. 
Aynı zamanda, öz kaynakların da %3,1’i dönem net kârına aittir. Dönem kârındaki artışa 
bağlı olarak mali kârlılık rasyolarında da artma olmuştur. 

 

     
2016 

%  
2015 

% 
Faaliyet kârı x 100  = 364.431x 100 = 

 
8,6  5,1 

Öz kaynaklar 4.233.514   
         Faaliyet kârı, gelir tablosundaki tutardan 49.196 bin TL eksik olup açıklama, mali 
bünyenin baş tarafında yapılmıştır. 

2016 yılında, öz kaynakların, %8,6’sı faaliyet kârına aittir.     
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%  
2015 
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        b)Ekonomik kârlılık:    
 
 2016  2015 

     %  % 
Dönem kârı + (Finansman 

giderleri - yatırım maliyetine 
verilen faizler) x 100 

 
 

= 

(172.414+216.226) x 
100 

 
 

= 

  
 

4,6 

 
 
 

 
 

3,2 
Kullanılan sermaye – İşletmeye 
açılm.yatırımda kullanılan kayn. 

8.477.359-103.104   
       

Yabancı kaynak ve öz kaynak toplamının %4,6’sı oranında kâr elde edilmiştir.  
 

2) Mali sonucu ilgilendiren etkenler:  
     2016  2015 
     %  % 

Net satışlar x 100  = 5.499.469x 100 = 
  

65,7  
 

37,5 
(Kullanılan sermaye) – (İşletm. 
açılm.yatırıml.kullanılan kaynaklar)  

8.477.359-103.104     

       
Kullanılan sermayenin geçen yıla göre %16 oranında artması, yapılmakta olan 

yatırımların %26,3 oranında azalması, buna karşılık net satışların %104,5 oranında 
artması sonucu, rasyo 28,2 puan artarak %65,7 olmuştur. 

Teşekkülün, hububat piyasasındaki fiyat istikrarını ve dengesini koruma amaçlı 
faaliyetleri ile Bakanlar Kurulu'nca üretici ve tüketiciyi koruma amacıyla verilen ilave 
görevlere bağlı olarak, stok ve satış miktarları ile dünya piyasası ve iç piyasanın 
durumuna göre satış fiyatları, faaliyet hacmi ve sonuçları değişiklik göstermektedir.  

2016 yılında hububat alımlarındaki artış nedeniyle, üretici ödemelerinin 
yapılabilmesini teminen doğan finansman sıkıntısı, banka kredisi kullanarak aşılmaya 
çalışılmıştır. 

2016 yılında, ürün satışlarından sağlanan nakdin dışında, finansman ihtiyacı için 
bankalardan 1,6 milyar TL ve 230 milyon Avro kredi kullanmış, 791,2 milyon TL de 
Hazineden görev zararı karşılığı nakit girişi sağlamıştır. 

Önceki yıldan devreden kredi anapara borcuna ait finansman gideri ile 2016 
yılında kullanılan krediye ait yıllık finansman giderleri toplamı 216,2 milyon TL’dir. 

Gerek finansman giderleri yükü, gerekse ürün alım bedelleri dışında stokların 
muhafazası vb. için katlanılan giderler, stok maliyetlerini artırıcı unsurlar olmaktadır.  

Yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda, zarar edilmesi 
halinde doğan zarar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, Hazinece görev 
zararı olarak Kuruma ödenmektedir. Ancak, yurt içi satışlardan (haşhaş tohumu hariç) 
doğan zarar, Kurum bünyesinde kalmaktadır. 

2016 yılında, satışlardan 1.893,2 milyon TL, Seferberlik ve Savaş Hali Silahlı 
Kuvvetler ve Sivil Halk İhtiyacı Stok muhafaza görevinden 80,5 milyon TL, diğer 
görevlerden 49,2 milyon TL olmak üzere toplam 2.022,9 milyon TL görev zararı 
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doğmuştur. Söz konusu görev zararlarının etkisiyle, dönem 172,4 milyon TL kârla 
kapanmıştır. 

Yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda zarar edilmesi 
halinde doğan zararın, görev zararı olarak Hazine tarafından TMO’ya ödenmesi, 
dolayısıyla doğan yükün yine ekonomi üzerinde kalması nedeniyle, görev zararı 
tutarının asgari düzeyde tutulması için gerekli tedbirlerin alınması, stokların kısa sürede 
satışı yapılarak nakde dönüştürülememesi, ürün alım dönemlerinde üretici borçlarını 
ödemek için bankalardan kredi kullanmak zorunda kalınması, gerek finansman 
yükünün, gerekse ürün muhafaza vb. giderlerin stok maliyetlerini artırması sonucu, yurt 
içi satışlarda da maliyetin altında satış yapmak zorunda kalınması hususlarının 
önlenmesi önerilir. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

 

A- İşletme bütçesinin genel durumu: 
12.10.2015 tarihli, 2015/8196 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkındaki 
Bakanlar Kurulu Kararı, 04.11.2015 tarih, 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu Karar çerçevesinde, 2016-2018 yıllarına ilişkin mali büyüklükler ve 
temel varsayımlar, Hazine Müsteşarlığının 27.11.2015 tarih, 34871 sayılı yazıyla 
TMO’ya gönderilmiş, belirlenen mali büyüklükler çerçevesinde hazırlanan, 2016 yılı 
program işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun 23.12.2015 tarih, 20/98-2 sayılı kararıyla 
kabul edilmiştir. 

Ancak, Hazine Müsteşarlığınca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 
hitaben yazılan 18.01.2016 tarih, 1303 sayılı yazıda, 2016-2018 dönemine ilişkin revize 
Orta Vadeli Programın, 11.01.2016 tarihli ve 29590 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandığından bahisle, 2016 yılı işletme bütçesinin revize Orta Vadeli Programa baz 
teşkil edilen ve 2016-2018 yıllarına ilişkin temel varsayımlar, mali büyüklükler ve 
hedefler doğrultusunda, revize edilerek, 15.02.2016 tarihine kadar Müsteşarlığa ve 
Kalkınma Bakanlığına bildirilmesi istenmiştir. 

Bu kapsamda yeniden düzenlenen 2016 yılı bütçesi, 15.02.2016 tarihinde Yönetim 
Kuruluna sunulmuş, ancak Yönetim Kurulu yeter sayısı olmadığından, mevcut Yönetim 
Kurulu üyelerince tutanak düzenlenmiş, bilahare, Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısına 
ulaşmasını takiben, 14.03.2017 tarih, 1/36-36 sayılı kararla söz konusu bütçe 
onaylanmıştır.  

Kuruluşun son revize bütçesi için de aynı şekilde, 30.12.2016 tarih, 28 sayılı 
tutanak düzenlenmiştir.  

Tutanağa bağlanan son revize bütçe, Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısına 
ulaşmasını takiben 14.03.2017 tarih, 1/46-46 sayılı kararla onaylanmıştır. 

2016 yılına ilişkin işletme bütçesi rakamları ile gerçekleşmeleri ve sapma oranları, 
önceki dönem rakamları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 12: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler   

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 

  2015 2016 
  

Gerçekleşen 

Bütçeye göre 
sapma 

(İlk durum ) 
% 

Bütçe 
  Bütçeye 

göre 
sapma 

(İlk durum ) 
%  

Ölçü 
Gerçekleşen 

    İlk durum Son durum 

 1- Personel sayısı Kişi 3.554 3 3.442 3.593 3.347 (3) 
 2- Personel gideri Bin TL 193.912 (4)  203.012 213.400 211.944 4 

 3- Mal ve hizmet alımları (malzeme 
dahil)  Bin TL  4.865.951 42 3.074.314 4.580.021 4.209.348 37 

3.1- Başlıca ürün alımları            
  Buğday Bin TL 2.855.012 64 1.766.000 2.369.621 2.373.054 34 
  Arpa(*) '' 389.714 34 241.891 3 2 (100) 
  Mısır '' 1.191.481 70 380.679 1.447.347 1.382.987 263 
  Haşhaş kapsülü '' 125.266 31 109.706 71.967 71.965 (34) 
           Çeltik '' 27.624 (70) 77.000 134.966 128.574 67 
3.2- Malzeme alımları  '' 45.537 (69)  156.244 156.244 35.521 (77) 
3.3-    Hizmet alımları Bin TL 135.903 (28) 162.051 187.801 167.718 4 
4- Başlıca ürün alım miktarı           
  Buğday Bin Ton 3.470 65 2.000 2.650 2.653 33 
  Arpa '' 624 19 345   (100) 
  Mısır '' 1.711 71 500 1.990 1.900 280 
  Haşhaş kapsülü '' 31 24 25 17 17 (32) 
 Çeltik '' 21 65 50 85 81 62 
 5- AAF üretim maliyeti  Bin TL 169.993   - 162.031 179.844  

 6- AAF başlıca üretim 
miktarı(morfin hidrat) Kg  113.006    - 106.922 106.522  

 7- Net satış tutarı Bin TL 2.689.238 (41)  4.166.383 5.463.670 5.548.665 33 
 8- Başlıca ürün satışları           
  Buğday Bin TL 1.233.468 (48)  2.189.042 2.378.000 2.383.179 9 
  Arpa '' 286.861 (49)  381.835 166.064 188.105 (51) 
  Mısır '' 157.723 (81)  558.250 698.000 751.865 35 
  Fındık yağı " 6.959 (20)  - - -  
 Haşhaş tohumu '' 1.707    1.735  
  Haşhaş ürünleri '' 133.843 15 135.900 114.100 106.559 (22) 
  Görev zararı " 772.244 51 794.944 1.998.928 2.022.943 154 
9- Başlıca ürün satış miktarı           
  Buğday Bin ton 1.941 (28)  2.851 3.765 3.766 32 
  Arpa '' 412 (49)  500 224 253 (49) 
  Mısır '' 280 (77)  800 1.392 1.466 83 
  Fındık yağı '' 1  - - - -  
  Haşhaş tohumu Ton 213  - - 230  
10- Yatırımlar (Nakdi harcama)  Bin TL 29.342 (82)  169.459 39.654 11.328 (93) 
11- Dönem kârı  (net) '' 117.244 (25)  16.646 268.029 132.986 699 

(*)2016 yılı gerçekleşen tutar, geçen yıl emanete alınan 4 ton arpanın, satın alma bedelidir. 

 
İlk bütçede, 3.442 kişi çalışacağı ve toplam 203,0 milyon TL personel gideri ön 

görülmüş, ancak, 2016 yılında, 3.347 kişi çalışmış ve toplam 211,9 milyon TL personel 
gideri gerçekleşmiş, ödeneksiz harcamayı önlemek için revize bütçede, personel 
giderleri, 213,4 milyon TL’ye çıkarılmıştır.  
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Tablo 12: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler   

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 

  2015 2016 
  

Gerçekleşen 

Bütçeye göre 
sapma 

(İlk durum ) 
% 

Bütçe 
  Bütçeye 

göre 
sapma 

(İlk durum ) 
%  

Ölçü 
Gerçekleşen 

    İlk durum Son durum 

 1- Personel sayısı Kişi 3.554 3 3.442 3.593 3.347 (3) 
 2- Personel gideri Bin TL 193.912 (4)  203.012 213.400 211.944 4 

 3- Mal ve hizmet alımları (malzeme 
dahil)  Bin TL  4.865.951 42 3.074.314 4.580.021 4.209.348 37 

3.1- Başlıca ürün alımları            
  Buğday Bin TL 2.855.012 64 1.766.000 2.369.621 2.373.054 34 
  Arpa(*) '' 389.714 34 241.891 3 2 (100) 
  Mısır '' 1.191.481 70 380.679 1.447.347 1.382.987 263 
  Haşhaş kapsülü '' 125.266 31 109.706 71.967 71.965 (34) 
           Çeltik '' 27.624 (70) 77.000 134.966 128.574 67 
3.2- Malzeme alımları  '' 45.537 (69)  156.244 156.244 35.521 (77) 
3.3-    Hizmet alımları Bin TL 135.903 (28) 162.051 187.801 167.718 4 
4- Başlıca ürün alım miktarı           
  Buğday Bin Ton 3.470 65 2.000 2.650 2.653 33 
  Arpa '' 624 19 345   (100) 
  Mısır '' 1.711 71 500 1.990 1.900 280 
  Haşhaş kapsülü '' 31 24 25 17 17 (32) 
 Çeltik '' 21 65 50 85 81 62 
 5- AAF üretim maliyeti  Bin TL 169.993   - 162.031 179.844  

 6- AAF başlıca üretim 
miktarı(morfin hidrat) Kg  113.006    - 106.922 106.522  

 7- Net satış tutarı Bin TL 2.689.238 (41)  4.166.383 5.463.670 5.548.665 33 
 8- Başlıca ürün satışları           
  Buğday Bin TL 1.233.468 (48)  2.189.042 2.378.000 2.383.179 9 
  Arpa '' 286.861 (49)  381.835 166.064 188.105 (51) 
  Mısır '' 157.723 (81)  558.250 698.000 751.865 35 
  Fındık yağı " 6.959 (20)  - - -  
 Haşhaş tohumu '' 1.707    1.735  
  Haşhaş ürünleri '' 133.843 15 135.900 114.100 106.559 (22) 
  Görev zararı " 772.244 51 794.944 1.998.928 2.022.943 154 
9- Başlıca ürün satış miktarı           
  Buğday Bin ton 1.941 (28)  2.851 3.765 3.766 32 
  Arpa '' 412 (49)  500 224 253 (49) 
  Mısır '' 280 (77)  800 1.392 1.466 83 
  Fındık yağı '' 1  - - - -  
  Haşhaş tohumu Ton 213  - - 230  
10- Yatırımlar (Nakdi harcama)  Bin TL 29.342 (82)  169.459 39.654 11.328 (93) 
11- Dönem kârı  (net) '' 117.244 (25)  16.646 268.029 132.986 699 

(*)2016 yılı gerçekleşen tutar, geçen yıl emanete alınan 4 ton arpanın, satın alma bedelidir. 

 
İlk bütçede, 3.442 kişi çalışacağı ve toplam 203,0 milyon TL personel gideri ön 

görülmüş, ancak, 2016 yılında, 3.347 kişi çalışmış ve toplam 211,9 milyon TL personel 
gideri gerçekleşmiş, ödeneksiz harcamayı önlemek için revize bütçede, personel 
giderleri, 213,4 milyon TL’ye çıkarılmıştır.  

 

 
 

Ayrıca yatırımlardaki nakdi harcama, ilk bütçeye göre %93 oranında sapma 
göstermiş, ilk bütçede 169,5 milyon TL nakdi harcama öngörülmesine rağmen revize 
bütçede bu tutar 39,7 milyon TL’ye indirilmiş, ancak gerçekleşme 11,3 milyon TL 
olmuştur. 

Bu hususların dışında; TMO’nun piyasayı dengeleyici ürün alımı ve satımı ile yine 
piyasa koşullarına ve stokların mevcut durumuna göre satış gerçekleştirmesi nedeniyle 
de bütçeye göre sapmalar meydana gelmiştir. 

İşletme bütçesi, Kuruluşun faaliyetlerinin planlanmasında vazgeçilmez bir 
yönetim kılavuzu, performansın değerlendirilmesinde ise önemli bir kontrol aracıdır. 

Bütçe hazırlanmasında temel amaç; geleceğe ilişkin beklenti ve öngörüler 
doğrultusunda işletme hedeflerine ulaşmak için gerekli iş ve işlemlerin hangi birimler 
tarafından ne şekilde yapılacağının belirlenmesi, bu suretle hedeflere uygun süre ve 
maliyetle ulaşılması, ulaşılan sonuçların hedeflerden sapma derecelerinin belirlenerek 
gerekli önlemlerin alınabilmesine imkan sağlanmasıdır. 

İşletme bütçelerinin, hesap döneminin son aylarında revize edilmiş olması, 
gerçekleştirilmiş iş ve işlemlerin bütçeye yansıtılması sonucunu doğurmaktadır. Bu 
durum ise işletme bütçelerinin öngörücü ve yönlendirici olma özelliğini azaltmaktadır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi, son revize bütçe, 30.12.2016 tarihinde Yönetim 
Kurulunun onayına sunulmuştur. Bu nedenle; 

Bütçe değerlerinin, gerçekleşmiş iş ve işlemlerden önce revize edilmesi gereğine 
işaret olunur. 

B- Finansman: 
TMO’nun, 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilen 

hedefler dikkate alınarak hazırlanan ve yıl içinde revize edilen 2016 yılı finansman 
programı ve gerçekleşmesi aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Finansman programı büyüklükleri 

Finansman programı büyüklükleri 
2015 yılı 2016 

Gerçekleşen Program Revize Gerçekleşen 
Bin TL  Bin TL  Bin TL  Bin TL 

I- Yaratılan fonlar (1+2) (602.885) (731.121) (1.604.559) 1.783.771) 
1-Ayıklanmış dönem kâr zararı (-) (A+B+C+D+E) (561.410) (704.386) (1.596.147) (1.780.587) 

A- Dönem kâr zararı (+) 149.738 20.808 335.036 172.414 
- Brüt Satışlar (+) 2.689.332 4.196.527 5.493.699 5.548.681 
- Satış İndirimleri (-) 93 235 55 15 
-  Net Satışlar (+) 2.689.239 4.196.292 5.493.644 5.548.665 
- Satışların Maliyeti (-) 2.341.915 3.813.504 4.874.235 4.960.888 
- Faaliyet Giderleri (-) 139.855 189.729 175.735 174.150 
- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr (+) 84.910 50.928 43.093 41.920 
- Diğer faal. den olağan gider ve zarar (-) 8.689 6.547 2.773 14.500 
- Finansman giderleri (-)  - - - - 
- Olağan dışı gelir ve kâr (+) 14.404 12.326 50.824 52.079 
- Olağan dışı gider ve zarar (-) 148.356 228.959 199.782 320.712 

B- Görev zararı (tahakkuk eden) (-) 772.244 794.944 1.998.928 2.022.943 
C- Cari dönem amortisman ve tük. payı gideri (+) 56.750 67.170 67.185 57.062 
D- Cari dönem karşılık giderleri (+) 4.346 2.580 560 12.880 
E- Kur farkları (+)  - - - - 

2-Kanuni yükümlülükler (41.475) (26.735) (8.412) (3.184) 
- Kurumlar vergisi  (önceki dönem) (-) 17.232 26.735 32.494 32.494 
- Tahakkuk eden peşin vergi  (cari dönem) (-) 62.690 9.291 7.263 7.257 
+ Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+) 38.447 9.291 31.345 36.567 
- Temettü ödemesi (önceki dönem kârından) (-)  - - - - 
- Temettü stopajı (önceki dönem kârından) (-)  - - - - 

II- Toplam finansman ihtiyacı 2.798.211 (467.989) 36.382 (313.075) 
- Yatırım  29.428 169.459 39.654 11.328 
- Stok artışı 2.750.508 (599.399) 31.945 (350.676) 
- Sabit kıymet artışı 18.275 (38.049) (35.217) 26.273 
- Bağlı ortaklık ve iştiraklerin sermaye artışı   - - - - 

III- Borçlanma gereği (I-II) 3.401.096 263.132 1.640.941 1.470.696 
IV- Net faiz ödemesi 43.438 145.676 183.423 199.241 

- Faiz gelirleri (-) 38.691 8.147 19.520 16.985 
- Faiz giderleri (+) 82.129 153.823 202.943 216.226 

V-Faiz dışı fazla  (Bütçe transferi hariç) (III-IV) (3.357.658) (117.456) (1.457.518) (1.271.455) 
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri 1.561.199 791.180 791.180 791.180 

- Sermaye transferleri 500.000 - - - 
-Görev zararı ödemeleri 1.059.000 791.180 791.180 791.180 
-Yardım  - - - - 

        -Özel fon 2.199 - - 3.309 
VII-Transfer sonrası faiz dışı fazla (VI-V) (1.796.459) 673.724 (666.338) (476.966) 

 
TMO’nun 2016 yılı satışlarıyla ilgili olarak, 2,0 milyar TL görev zararı tahakkuk 

etmiş, dolayısıyla dönem 172,4 milyon TL kâr ile kapanmıştır.  
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Tablo 13: Finansman programı büyüklükleri 

Finansman programı büyüklükleri 
2015 yılı 2016 

Gerçekleşen Program Revize Gerçekleşen 
Bin TL  Bin TL  Bin TL  Bin TL 

I- Yaratılan fonlar (1+2) (602.885) (731.121) (1.604.559) 1.783.771) 
1-Ayıklanmış dönem kâr zararı (-) (A+B+C+D+E) (561.410) (704.386) (1.596.147) (1.780.587) 

A- Dönem kâr zararı (+) 149.738 20.808 335.036 172.414 
- Brüt Satışlar (+) 2.689.332 4.196.527 5.493.699 5.548.681 
- Satış İndirimleri (-) 93 235 55 15 
-  Net Satışlar (+) 2.689.239 4.196.292 5.493.644 5.548.665 
- Satışların Maliyeti (-) 2.341.915 3.813.504 4.874.235 4.960.888 
- Faaliyet Giderleri (-) 139.855 189.729 175.735 174.150 
- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr (+) 84.910 50.928 43.093 41.920 
- Diğer faal. den olağan gider ve zarar (-) 8.689 6.547 2.773 14.500 
- Finansman giderleri (-)  - - - - 
- Olağan dışı gelir ve kâr (+) 14.404 12.326 50.824 52.079 
- Olağan dışı gider ve zarar (-) 148.356 228.959 199.782 320.712 

B- Görev zararı (tahakkuk eden) (-) 772.244 794.944 1.998.928 2.022.943 
C- Cari dönem amortisman ve tük. payı gideri (+) 56.750 67.170 67.185 57.062 
D- Cari dönem karşılık giderleri (+) 4.346 2.580 560 12.880 
E- Kur farkları (+)  - - - - 

2-Kanuni yükümlülükler (41.475) (26.735) (8.412) (3.184) 
- Kurumlar vergisi  (önceki dönem) (-) 17.232 26.735 32.494 32.494 
- Tahakkuk eden peşin vergi  (cari dönem) (-) 62.690 9.291 7.263 7.257 
+ Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+) 38.447 9.291 31.345 36.567 
- Temettü ödemesi (önceki dönem kârından) (-)  - - - - 
- Temettü stopajı (önceki dönem kârından) (-)  - - - - 

II- Toplam finansman ihtiyacı 2.798.211 (467.989) 36.382 (313.075) 
- Yatırım  29.428 169.459 39.654 11.328 
- Stok artışı 2.750.508 (599.399) 31.945 (350.676) 
- Sabit kıymet artışı 18.275 (38.049) (35.217) 26.273 
- Bağlı ortaklık ve iştiraklerin sermaye artışı   - - - - 

III- Borçlanma gereği (I-II) 3.401.096 263.132 1.640.941 1.470.696 
IV- Net faiz ödemesi 43.438 145.676 183.423 199.241 

- Faiz gelirleri (-) 38.691 8.147 19.520 16.985 
- Faiz giderleri (+) 82.129 153.823 202.943 216.226 

V-Faiz dışı fazla  (Bütçe transferi hariç) (III-IV) (3.357.658) (117.456) (1.457.518) (1.271.455) 
VI-Toplam bütçe ve fon transferleri 1.561.199 791.180 791.180 791.180 

- Sermaye transferleri 500.000 - - - 
-Görev zararı ödemeleri 1.059.000 791.180 791.180 791.180 
-Yardım  - - - - 

        -Özel fon 2.199 - - 3.309 
VII-Transfer sonrası faiz dışı fazla (VI-V) (1.796.459) 673.724 (666.338) (476.966) 

 
TMO’nun 2016 yılı satışlarıyla ilgili olarak, 2,0 milyar TL görev zararı tahakkuk 

etmiş, dolayısıyla dönem 172,4 milyon TL kâr ile kapanmıştır.  

 

 
 

2016 yılında tahsil edilen 791,2 milyon TL tutarındaki görev zararının 563 milyon 
TL’si ürün alımlarında kullanılırken 228 milyon TL’si kredi geri ödemelerinde 
kullanılmış, sonuç olarak, 476,9 milyon TL faiz dışı açık meydana gelmiştir. 

20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.06.2009 tarih 
ve 2009/15095 sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararının, “Finansman temini” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında; TMO’nun 
hububat ürünü ve mamullerinin alımı ve ithalatı için gerek duyacağı finansmanın, 
bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ve iç veya dış kredi temini suretiyle 
karşılanabileceği, TMO’nun bu kapsamda yurt içinden veya yurt dışında kullanacağı 
döviz ya da TL cinsi kredileri üzerinden, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi 
yapılmayacağı, söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paraların %1 
oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu, hükmü ile aynı maddenin 
2 nci fıkrasında; TMO tarafından kredi temini için yapılacak “alım garantili satış” ve 
benzeri finansman tekniklerinin uygulanmasında belirlenen alım-satış şartlarının 
aranmayacağı, bu işlemlerden doğan alım-satım farkları ve diğer giderlerin borçlanma 
maliyeti olarak kabul edileceği, hükmü yer almıştır. 

2016 yılı içinde, ürün satışlarından sağlanan nakit ve Hazineden sağlanan 791,2 
milyon TL tutarındaki görev zararının dışında, doğan finansman ihtiyacı için, 1,6 milyar 
TL yurt içi bankalardan, 230 milyon Avro yurt dışı bankalardan kredi kullanılmıştır.  

Kullanılan kredilere ilişkin ayrıntıya, Raporun, “Bilanço” bölümünün “Mali 
borçlar” alt hesap açıklamasında yer verilmiştir. 

Önceki yıldan devreden kredi anapara borcuna ilişkin finansman giderleri ile 2016 
yılında kullanılan krediye ilişkin yıllık finansman giderleri, aşağıdaki tabloda yer 
almıştır. 
Tablo 14: Kredi bazında yıllık finansman giderleri 

Kullanıldığı 
dönem Kredi tutarı 

       2016 yılı hesaplarına yansıyan finansman 
gideri ( Bin TL) 

 

Faiz 
Banka ve 
Sigorta 

muam.vergisi 

Kur 
farkı Muhtelif Toplam 

2015 1.700.000 Bin TL 46.455 465     46.920 
2016 1.585.000 Bin TL 78.024 780     78.804 
2016 140.000 Bin Avro 2.571 -  56.252   58.823 
2016 90.000 Bin Avro 1.291 -  30.319   31.610 
2016 Komisyon       69 69 

      Toplam finansman gideri 216.226 

 
216,2 milyon TL tutarındaki finansman giderlerinin kaydedildiği hesaplar ve 

ödendiği yerler itibariyle ayrıntılı tablo (Ek:10)’da yer almıştır.  
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Kuruluşun finansman ihtiyacı, hububat ve haşhaş kapsülü alımlarının yanı sıra 
zaman zaman kararnamelerle verilen görevler gereği çeşitli tarım ürünlerinin müdahale 
alımları nedeniyle oluşabilmektedir. 

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı olmadığından düzenlenen 09.11.2016 tarih 
ve 22 sayılı tutanakta (toplantı yeter sayısı oluşmasını müteakip 14.0.3.2017 tarih, 1/45-
45 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanmıştır.); Alım dönemlerinde ortaya çıkan 
finansman ihtiyacının öncelikle kuruluş kaynaklarından, gerekmesi halinde merkezi 
yönetim bütçesinden kuruluşa aktarımı öngörülen görev zararı ödeneğinden, tüm 
bunların yetersiz kalması durumunda ise yine Hazine Müsteşarlığının başkaca 
aktarılacak bir kaynağının olmadığını bildirmesi üzerine yurt içi ve yurt dışı bankalardan 
sağlanan ticari kredilerle karşılanmakta olduğundan bahisle; alım dönemi finansman 
ihtiyacını karşılamak, kurum finansman maliyetlerini aşağıya çekebilmek vb. nedenlerle 
Teşekkül stoklarındaki hububatın önceden anlaşılacak fiyat üzerinden bir Varlık 
Kiralama Şirketine (VKŞ) devri ve karşılığında da VKŞ’ye depolardaki hububatın 
mülkiyetini temsil eden makbuz senetlerinin düzenlenmesi ile emtiaya dayalı sukuk 
(kira sertifikası)  ihracı planlanmış ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulundan 
gerekli izin alınmış, bahse konu yapının oluşturulması ve ihraç işlemlerine aracılık 
edecek kurum ile VKŞ’nin tespit edilmesi için piyasa araştırması yapılmış, finansal 
danışman ve aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ve onun aracılığı ile 
de bir başka Varlık Kiralama Şirketi, belirlenmiş olup, 2016 yılında, emtiaya dayalı 
sukuk kapsamında, bir gelişme olmamıştır. 

C-Giderler: 
TMO'nun 2016 yılı giderleri, program ve geçen yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Kuruluşun finansman ihtiyacı, hububat ve haşhaş kapsülü alımlarının yanı sıra 
zaman zaman kararnamelerle verilen görevler gereği çeşitli tarım ürünlerinin müdahale 
alımları nedeniyle oluşabilmektedir. 

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı olmadığından düzenlenen 09.11.2016 tarih 
ve 22 sayılı tutanakta (toplantı yeter sayısı oluşmasını müteakip 14.0.3.2017 tarih, 1/45-
45 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanmıştır.); Alım dönemlerinde ortaya çıkan 
finansman ihtiyacının öncelikle kuruluş kaynaklarından, gerekmesi halinde merkezi 
yönetim bütçesinden kuruluşa aktarımı öngörülen görev zararı ödeneğinden, tüm 
bunların yetersiz kalması durumunda ise yine Hazine Müsteşarlığının başkaca 
aktarılacak bir kaynağının olmadığını bildirmesi üzerine yurt içi ve yurt dışı bankalardan 
sağlanan ticari kredilerle karşılanmakta olduğundan bahisle; alım dönemi finansman 
ihtiyacını karşılamak, kurum finansman maliyetlerini aşağıya çekebilmek vb. nedenlerle 
Teşekkül stoklarındaki hububatın önceden anlaşılacak fiyat üzerinden bir Varlık 
Kiralama Şirketine (VKŞ) devri ve karşılığında da VKŞ’ye depolardaki hububatın 
mülkiyetini temsil eden makbuz senetlerinin düzenlenmesi ile emtiaya dayalı sukuk 
(kira sertifikası)  ihracı planlanmış ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulundan 
gerekli izin alınmış, bahse konu yapının oluşturulması ve ihraç işlemlerine aracılık 
edecek kurum ile VKŞ’nin tespit edilmesi için piyasa araştırması yapılmış, finansal 
danışman ve aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ ve onun aracılığı ile 
de bir başka Varlık Kiralama Şirketi, belirlenmiş olup, 2016 yılında, emtiaya dayalı 
sukuk kapsamında, bir gelişme olmamıştır. 

C-Giderler: 
TMO'nun 2016 yılı giderleri, program ve geçen yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
  

 

 
 

Tablo 15:Giderler        
    2016 
   2015   Ödeneğin Ödeneğe göre 
  Yılı Ödenek  son sapmalar 

Giderler gerçek- İlk Son  Gerçek- durumuna İlk Son 
  leşen durum durum leşen  göre fark duruma duruma 
            göre göre 
  Bin TL Bin TL  Bin TL Bin TL Bin TL % % 
0-İlk madde malzeme gideri 171.531 242.725 204.466 179.244 (25.222) (10) (12) 
1-İşçi ücret ve giderleri 16.017 16.489 19.454 16.335 (3.119) (19) (16) 
2-Memur ve söz. pers. 
    giderleri 177.895 210.475 214.510 195.609 (18.901) (9) (9) 

3-Dışarıdan sağl. fayda ve hiz. 222.728 322.509 350.204 269.270 (80.934) (25) (23) 
4-Çeşitli giderler 35.361 50.209 48.099 36.572 (11.528) (23) (24) 
5-Vergi, resim ve harçlar 5.821 7.808 8.158 6.535 (1.623) (21) (20) 
6-Amortisman ve tükenme 
    pay. 56.750 67.170 65.185 57.062 (8.123) (12) (12) 

7-Finansman giderleri 82.129 154.630 217.118 216.226 (892) - - 

Toplam 768.232 1.072.015 1.127.195 976.853 (150.342) (14) (13) 

 
2016 yılı faaliyet dönemi için 1.072 milyon TL gider programlanmış, yıl içinde 

yapılan revize ile bu tutar 1.127 milyon TL’ye yükseltilmiş, yıl sonu itibarıyla 976,9 
milyon TL harcama gerçekleşmiştir. 

Önceki yıla göre cari yıl giderlerinde %27 oranında 208,6 milyon TL artış söz 
konusu olmuştur. Bu artışta en önemli etken finansman giderlerindeki artış olmuştur. 

 Gider grupları itibarıyla aşağıda özet bilgi verilmiştir.   
İlk madde ve malzeme giderleri içinde en büyük pay 126,4 milyon TL ile haşhaş 

kapsülü ve morfin türev üretimi için yapılan direkt ilk madde ve malzeme giderine aittir. 
İkinci sırayı 32,3 milyon TL ile çeltik ve diğer direkt ilk madde ve malzeme gideri 
oluşturmuştur. Bunun yanında; 2,0 milyon TL üretimle ilgili dışarı yaptırılan işler, 72,9 
bin TL zirai mahsul üretim diğer direkt ilk madde ve malzeme giderleri, 18,4 milyon TL 
endirekt malzeme giderleri, 137,4 bin TL emanet emtia noksanlığı harcaması 
bulunmaktadır.  

32,3 milyon TL tutarındaki diğer direkt ilk madde ve malzeme giderinin; 23,5 
milyon TL’si alınan çeltikle ilgili, 4,6 milyon TL’si polietilen örtülük, 1,3 milyon TL’si 
zirai mücadele ilacı, 1,3 milyon TL’si çuvallar, 1,6 milyon TL’si tahıl torbaları 
(Silobag), 4,9 bin TL’si de yağ giderleri ile ilgili bulunmaktadır. 

2,0 milyon TL üretimle ilgili dışarıya yaptırılan işler olup, 1 milyon TL’si çeltik 
kırım ve paketleme ücreti, kalan kısmı da mısır kurutma giderleri ile ilgili 
bulunmaktadır. 

18,4 milyon TL’lik endirekt malzeme giderlerinin; 1.970,5 bin TL’si kırtasiye ve 
matbuat, 3.656,8 bin TL’si yedek parça,  602,8 bin TL’si ambalaj malzemesi, 1.082,5 
bin TL’si elektrik malzemesi, 409,9 bin TL’si inşaat malzemesi, 1.358,8 bin TL’si 
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döşeme ve demirbaşlar, 2.871,5 bin TL’si yağ, akaryakıt ve LPG, 1.138,5 bin TL’si 
ısıtma giderleri, 3.074,7 bin TL’si iş makinesi yakıtları, 586,4 bin TL’si temizlik 
malzemesi, 278,9 bin TL’si iş güvenliği malzemesi, 148,1 bin TL’si madeni yağlar, 
219,5 bin TL’si kimyasal malzemeler ve boyalar, 967,9 bin TL’si de diğer çeşitli ilk 
madde ve malzemelerle ilgili bulunmaktadır. 

72,9 bin TL tutarındaki zirai mahsul üretim giderlerinin; 55,2 bin TL’si haşhaş 
tohumu, 14,9 bin TL’si buğday tohumu ve 2,9 bin TL’si de gübre kullanımı ile ilgilidir. 

137,4 bin TL tutarındaki emanet emtia tutarının; 100,1 bin TL’si buğday 
noksanlığı, 37,3 bin TL’si de arpa noksanlığı ile ilgili bulunmaktadır.  

16,3 milyon TL tutarındaki işçi ücret ve giderleri ile 195,6 milyon TL tutarındaki 
memur ve sözleşmeli ücret ve giderleri Raporun “I-İdari Bünye” bölümünde 
açıklanmıştır. 

269.270 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin; 19.542,3 bin 
TL’si elektrik, su ve gaz giderleri, 38.351,2 bin TL’si tamir, bakım ve temizlik gideri, 
24.166,4 bin TL’si taşıma gideri, 35.458,5 bin TL’si yükleme boşaltma gideri, 51.146,6 
bin TL’si kira gideri, 1.190,1 bin TL’si haberleşme gideri, 99.414,9 bin TL’si de 
dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlerle ilgili bulunmaktadır.  

36.572 bin TL tutarındaki çeşitli giderlerin; 6.300,3 bin TL’si harcırahlar, 
13.296,9 bin TL’si dahili sigorta risk karşılıkları, 2.233,4 bin TL’si harici sigorta 
giderleri, 3.732,2 bin TL’si katılım payları, 585,0 bin TL’si ilan, reklam, yayın ve sergi 
giderleri, 10.424,2 bin TL’si de diğer çeşitli giderleri ifade etmektedir.  

Vergi, resim ve harçlar 2016 yılında 6.535 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 
tutarın %64,6’sı oranında 4.448,2 bin TL’si Emlak Vergisi, 454,5 bin TL’si Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, 603,1 bin TL’si Damga Vergisi, 303,7 bin TL’si belediyelere Emlak 
Vergisi dışında çevre temizlik ve başkaca adlarla (tabela, reklam, katı atık vb) ödenen 
tutarlar, 106,7 bin TL’si Özel İletişim Vergisi, 618,8 bin TL’si de diğer vergi, resim ve 
harçlarla (Araç muayene harcı, egzoz ölçüm harcı, kültür varlıkları koruma katkı 
payları, tapu harç bedeli vb.) ilgili bulunmaktadır. 

Amortisman ve tükenme payları cari dönemde 57,1 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş olup, ayrıntısı Raporun “V. Bilanço” bölümünde açıklanmıştır. 

Cari dönemde 216,2 milyon TL olarak gerçekleşen finansman giderlerinin; 
216.156,3 bin TL’si banka faiz giderlerini, 69,4 bin TL’si de banka komisyon giderlerini 
ifade etmektedir. Faiz tutarı işletme maliyetine verilmiş, kredi komisyonu ise kâr/zarar 
hesabına alınmıştır. Ayrıntılı bilgiye Raporun, “Bilanço” ve “Gelir tablosu” 
bölümlerinde yer verilmiştir. 

269.270 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılan 
giderler geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir. 
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döşeme ve demirbaşlar, 2.871,5 bin TL’si yağ, akaryakıt ve LPG, 1.138,5 bin TL’si 
ısıtma giderleri, 3.074,7 bin TL’si iş makinesi yakıtları, 586,4 bin TL’si temizlik 
malzemesi, 278,9 bin TL’si iş güvenliği malzemesi, 148,1 bin TL’si madeni yağlar, 
219,5 bin TL’si kimyasal malzemeler ve boyalar, 967,9 bin TL’si de diğer çeşitli ilk 
madde ve malzemelerle ilgili bulunmaktadır. 

72,9 bin TL tutarındaki zirai mahsul üretim giderlerinin; 55,2 bin TL’si haşhaş 
tohumu, 14,9 bin TL’si buğday tohumu ve 2,9 bin TL’si de gübre kullanımı ile ilgilidir. 

137,4 bin TL tutarındaki emanet emtia tutarının; 100,1 bin TL’si buğday 
noksanlığı, 37,3 bin TL’si de arpa noksanlığı ile ilgili bulunmaktadır.  

16,3 milyon TL tutarındaki işçi ücret ve giderleri ile 195,6 milyon TL tutarındaki 
memur ve sözleşmeli ücret ve giderleri Raporun “I-İdari Bünye” bölümünde 
açıklanmıştır. 

269.270 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin; 19.542,3 bin 
TL’si elektrik, su ve gaz giderleri, 38.351,2 bin TL’si tamir, bakım ve temizlik gideri, 
24.166,4 bin TL’si taşıma gideri, 35.458,5 bin TL’si yükleme boşaltma gideri, 51.146,6 
bin TL’si kira gideri, 1.190,1 bin TL’si haberleşme gideri, 99.414,9 bin TL’si de 
dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlerle ilgili bulunmaktadır.  

36.572 bin TL tutarındaki çeşitli giderlerin; 6.300,3 bin TL’si harcırahlar, 
13.296,9 bin TL’si dahili sigorta risk karşılıkları, 2.233,4 bin TL’si harici sigorta 
giderleri, 3.732,2 bin TL’si katılım payları, 585,0 bin TL’si ilan, reklam, yayın ve sergi 
giderleri, 10.424,2 bin TL’si de diğer çeşitli giderleri ifade etmektedir.  

Vergi, resim ve harçlar 2016 yılında 6.535 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 
tutarın %64,6’sı oranında 4.448,2 bin TL’si Emlak Vergisi, 454,5 bin TL’si Motorlu 
Taşıtlar Vergisi, 603,1 bin TL’si Damga Vergisi, 303,7 bin TL’si belediyelere Emlak 
Vergisi dışında çevre temizlik ve başkaca adlarla (tabela, reklam, katı atık vb) ödenen 
tutarlar, 106,7 bin TL’si Özel İletişim Vergisi, 618,8 bin TL’si de diğer vergi, resim ve 
harçlarla (Araç muayene harcı, egzoz ölçüm harcı, kültür varlıkları koruma katkı 
payları, tapu harç bedeli vb.) ilgili bulunmaktadır. 

Amortisman ve tükenme payları cari dönemde 57,1 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş olup, ayrıntısı Raporun “V. Bilanço” bölümünde açıklanmıştır. 

Cari dönemde 216,2 milyon TL olarak gerçekleşen finansman giderlerinin; 
216.156,3 bin TL’si banka faiz giderlerini, 69,4 bin TL’si de banka komisyon giderlerini 
ifade etmektedir. Faiz tutarı işletme maliyetine verilmiş, kredi komisyonu ise kâr/zarar 
hesabına alınmıştır. Ayrıntılı bilgiye Raporun, “Bilanço” ve “Gelir tablosu” 
bölümlerinde yer verilmiştir. 

269.270 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılan 
giderler geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir. 
  

 

 
 

Tablo 16: Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
2015 2016 Fark 
Yılı Yılı   

Bin TL Bin TL Bin TL 

Elektrik 12.189 12.446 257 

Su 1.157 1.435 277 

Gaz 6.154 5.662 (492) 

Temizlik giderleri 13.920 19.370 5.450 

Bakım onarım giderleri 38.859 18.981 (19.878) 

Taşıma giderleri 30.180 24.166 (6.014) 

Yükleme boşaltma giderleri 28.469 35.458 6.990 

Arsa arazi kira giderleri 3.992 5.104 1.112 

Bina kiraları 5.483 6.621 1.138 

Tesis, makine ve cihaz kiraları 10.892 34.146 23.254 

Taşıt aracı kiraları 2.337 2.835 498 

Lojman kiraları 828 983 155 

TÜLD Depo kiraları 650 1.458 808 

Haberleşme giderleri 1.148 1.190 42 

Açık yığın giderleri 1.781 2.744 963 

Özel güvenlik hizmetleri gideri 49.367 73.282 23.915 

Bakım onarım işletme hizmet alım giderleri 8.205 11.007 2.802 

Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetler 7.117 12.382 5.265 

Toplam 222.728 269.270 46.542 

2016 yılında dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, önceki yıla göre %20,9 
oranında artmıştır. Bakım onarım giderlerinde önemli bir azalış olmasına rağmen, özel 
güvenlik hizmet alım giderleri ile yükleme boşaltma ve tesis, makine ve cihaz 
kiralarındaki yükseliş,  2016 yılı giderlerinde meydana gelen artışta başlıca etken 
olmuştur.  

TMO’nun merkez ve taşra birimlerinde 2016 yılında 12.446 bin TL tutarında 
elektrik enerjisi gideri yapılmıştır. 

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre 
EPDK’nın 24.12.2015 tarih ve 5967 sayılı kararı ile 2016 yılı serbest tüketici limiti yıllık 
3.600 kWh olarak belirlenmiştir. 2017 yılı için limit 2.400 kWh’a indirilmiştir. 
Belirlenen limitin üstünde elektrik enerjisi tüketen aboneler ihtiyacı olan elektriği 
bulunduğu bölgede faaliyet gösteren lisans sahibi Elektrik Perakende Satış 
Şirketlerinden düzenlemeye tabi tarife üzerinden alabileceği gibi lisans sahibi diğer 
satıcılardan da alma hakkına sahip bulunmaktadır. 

TMO tüketimi itibarıyla ihtiyacı olan elektrik enerjisini, aboneliklerinin 
bulunduğu yerdeki görevli Elektrik Perakende Satış Şirketlerinden alabileceği gibi 
serbest tüketici olarak lisans sahiplerinden tedarik imkanları bulunmaktadır.  
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Serbest tüketici olarak elektrik enerjisi tedarikçiliği lisansı sahiplerinden ihale ile 
bölgede görevli elektrik perakende satış şirketlerinin uyguladığı düzenlemeye tabi 
tarifeden daha düşük fiyata temin etmek imkanı bulunmakta olup, birçok kuruluş 
ihtiyacı olan elektriği bu yolla tedarik etmektedir. 

2016 ve önceki yıllarda TMO’nun 20 taşra şube müdürlüğü ile AAF İşletme 
Müdürlüğünde, Genel Müdürlükten alınan yetki çerçevesinde ihale ile veya protokolle 
serbest tüketici olarak %5-18 aralığında indirim sağlayarak elektrik enerjisi alım yoluna 
gitmiştir. Polatlı, Edirne, İskenderun ve Derince Şube Müdürlüklerinde de 2017 yılında 
serbest tüketici imkânlarından yararlanılmaya başlanmıştır. Genel Müdürlük ve Ek 
Tesisleri ile Adana Şube Müdürlüğünde 2017 yılında serbest tüketici kapsamında 
elektrik enerjisi alımı için ihale yapılmışsa da yeterli katılım ve tatmin edici bir indirim 
sağlanamadığından ihaleler gerçekleştirilememiştir. Kırklareli, Adıyaman, Akşehir, 
Batman ve Yerköy Şube Müdürlüklerinde ise konu ile ilgili bir işlem tesis edilmemiştir.  

Bir kısım aylara ilişkin elektrik faturaları üzerinde yapılan incelemede; 

- Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kırklareli, Mersin, Polatlı ve Kırıkkale Şube 
Müdürlüklerinde bazı ayların elektrik tüketimlerine EPDK’ca belirlenen tarifenin 
üzerinde fiyat uygulandığı,   

-Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde %11 indirimli elektrik alım sözleşmesi yapıldığı 
halde bazı ayların (Aralık 2016) tüketimine indirimli tarife uygulanmadığı, 

-Kırıkkale, İskenderun, Muş, Bandırma Şube Müdürlüklerinde belirlenen indirim 
oranlarından daha düşük indirimler uygulandığı, 

görülmüştür. 

Taşra şube müdürlüklerince münferiden farklı sözleşmelerle serbest tüketici 
olarak elektrik enerjisi alınmış olup, bu durum uygulama ve denetimi güçleştirdiği gibi, 
olası bir ihtilafta çözümü de zorlaştıracaktır. 

Kullandığı elektrik enerjisinde serbest tüketici imkanlarından yararlanmamış 
bulunan Genel Müdürlük ve ek tesisleri ile taşra şube müdürlüklerinin yanında daha 
önceki yıllarda ihale, doğrudan temin veya protokol düzenlenerek indirimli elektrik 
enerjisi alan şube müdürlüklerinden sözleşmesi sona eren veya ihbarla sona 
erdirilebilecek olanların, sağlanmış olan mevcut indirim oranları da dikkate alınarak 
ihtiyaç olan elektrik enerjisinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Müşteri Hizmetleri 
Yönetmeliği kapsamında serbest tüketici olarak ihale ile temin edilmeye çalışılması, 
tüketim faturalarının mevcut tarife ve sözleşme fiyatları ile uygunluğunun kontrol 
edilmesi, geçerli olan tarifeden daha yüksek tarife uygulanan tüketimlerin kontrol 
edilerek fazla ödemelerin ilgili şirketlerden talep edilmesi önerilir.  

TMO’nun kendi taşıt araçları ile kiralık araçların yakıtı ve doğalgaz bağlantısı 
olmayan iş yerlerinin ısınması için kullanılan yakıt mahallinden protokol veya ihale ile 
tedarik edilmektedir. Ancak bu tedarik işinde birliktelik sağlanamamış, bir kısım şube 
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Serbest tüketici olarak elektrik enerjisi tedarikçiliği lisansı sahiplerinden ihale ile 
bölgede görevli elektrik perakende satış şirketlerinin uyguladığı düzenlemeye tabi 
tarifeden daha düşük fiyata temin etmek imkanı bulunmakta olup, birçok kuruluş 
ihtiyacı olan elektriği bu yolla tedarik etmektedir. 

2016 ve önceki yıllarda TMO’nun 20 taşra şube müdürlüğü ile AAF İşletme 
Müdürlüğünde, Genel Müdürlükten alınan yetki çerçevesinde ihale ile veya protokolle 
serbest tüketici olarak %5-18 aralığında indirim sağlayarak elektrik enerjisi alım yoluna 
gitmiştir. Polatlı, Edirne, İskenderun ve Derince Şube Müdürlüklerinde de 2017 yılında 
serbest tüketici imkânlarından yararlanılmaya başlanmıştır. Genel Müdürlük ve Ek 
Tesisleri ile Adana Şube Müdürlüğünde 2017 yılında serbest tüketici kapsamında 
elektrik enerjisi alımı için ihale yapılmışsa da yeterli katılım ve tatmin edici bir indirim 
sağlanamadığından ihaleler gerçekleştirilememiştir. Kırklareli, Adıyaman, Akşehir, 
Batman ve Yerköy Şube Müdürlüklerinde ise konu ile ilgili bir işlem tesis edilmemiştir.  

Bir kısım aylara ilişkin elektrik faturaları üzerinde yapılan incelemede; 
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-Kırıkkale, İskenderun, Muş, Bandırma Şube Müdürlüklerinde belirlenen indirim 
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görülmüştür. 

Taşra şube müdürlüklerince münferiden farklı sözleşmelerle serbest tüketici 
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tüketim faturalarının mevcut tarife ve sözleşme fiyatları ile uygunluğunun kontrol 
edilmesi, geçerli olan tarifeden daha yüksek tarife uygulanan tüketimlerin kontrol 
edilerek fazla ödemelerin ilgili şirketlerden talep edilmesi önerilir.  

TMO’nun kendi taşıt araçları ile kiralık araçların yakıtı ve doğalgaz bağlantısı 
olmayan iş yerlerinin ısınması için kullanılan yakıt mahallinden protokol veya ihale ile 
tedarik edilmektedir. Ancak bu tedarik işinde birliktelik sağlanamamış, bir kısım şube 

 

 
 

müdürlüğü ve bağlı ajanslar ayrı ayrı sözleşme ile yakıt almış, bir kısım şube müdürlüğü 
ise bağlı birimlerini de kapsayan sözleşmelerle topluca tedarik etmiştir. 

Akaryakıt temininde birimler itibarıyla farklı sözleşmeler düzenlenmiş, 
birliktelik sağlanamamıştır. Her iş yeri için ayrı bir sözleşme ve ayrı bir alım yapılması, 
uygulamayı güçleştirdiği gibi rekabet imkanlarını olumsuz etkilemekte, sağlanacak 
iskonto oranını da düşürmektedir.  

Ayrıca, doğalgaz bulunduğu halde akaryakıtla pahalı bir şekilde ısınmaya devam 
edilen şubeler ve mutfak ve çay ocaklarında LPG kullanan işyerleri bulunmaktadır. Bu 
kapsamda Afyon Alkaloid İşletme Müdürlüğünde doğal gaz bağlantısı bulunmasına 
rağmen işletmenin misafirhane, çay ocağı vb. birimlerinde doğalgaza göre daha pahalı 
olan LPG tüpleri kullanılmıştır. 2016 yılında işletmede 37,6 bin TL tutarında LPG tüpü 
tüketilmiştir.    

Genel Müdürlükçe tip sözleşme hazırlanarak, akaryakıt ihtiyacının imkanlar 
ölçüsünde şubelerin tüm birimlerini kapsayacak şekilde ihale ile temin edilmesi, 
doğalgaz bulunan mahallerde ısıtma ve diğer ihtiyaçlarda, petrol ürünleri yerine daha 
ucuz olan doğal gaz imkanlarından yararlanılması önerilir. 

Merkez ve taşra tüm teşkilatın temizlik hizmetleri merkezden tek sözleşme 
kapsamında hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında 
571 kişi çalıştırılarak 19.370 bin TL ödeme yapılmıştır.  

2016 yılında 18.981 bin TL bakım onarım gideri harcaması yapılmıştır.  
Bu tutarın; 128,1 bin TL’si arazi ve arsa bakım gideri olarak mevcut arsaların 

çevre koruma giderleri, açık yığın yerleri düzenleme vb. giderleri, 1.336,7 bin TL’si 
hizmet binası ve lojmanların bakım-onarım gideri, 10.714 bin TL’si tesis makine ve 
cihazların bakım-onarım giderleri ile ilgili olup, yazılım güncelleme, bilgisayar yazılım 
bakımı, bilgisayar bakım onarımı, makine bakım gideri, IP kamera sistemi kurulması, 
Buhar kazanı alımı, silo toz toplama sistemi rehabilitasyonu, kamyon yükleme körüğü 
yapılması, silo bakım onarımı, kompanizasyon sistemi bakımı, trafo tadilatı, mısır 
kurutma tesisi bakımı, asansör yenilemesi, jeneratör alımı, çelik silo ihraç tankı yapımı, 
çelik silo yenileme giderleri, sabit vinç tesisi, protein cihazı periyodik bakım onarımı 
işleri ile ilgilidir. 455,6 bin TL’si taşıt araçları bakım onarımı, 2.084,3 bin TL’si yer üstü 
düzenleri tamir bakım giderleri olup, saha asfalt ve betonlanması, arazi ihata duvarı, 
çevre düzenleme ve çevre aydınlatması gibi işler için harcanmıştır. 2.866,4 bin TL’si 
işletme binalarının bakım ve onarım giderleri olup, silo ve iş yeri binaları bakım onarımı, 
elektrik hattı bakım ve yenilemesi, doğalgaz döşemesi, paratoner tesisi vb. harcamalarla 
ilgili bulunmaktadır. 1.061,9 bin TL’si lojman bakım onarım gideri ile olup, boya ve 
badana yapılması, baca temizliği, çatı onarımı, asansör,  kalorifer ve su tesisatı bakımı, 
radyatör değişimi, pencerelere sineklik yapılması gibi bakım onarım giderleri yanında 
boş bulunan lojmanların aidat ve ortak giderlerinden de bu gider hesabına kaydedilen 
tutarlar da bulunmaktadır. 333,8 bin TL’si de diğer başkaca bakım onarım giderlerini 
ifade etmektedir. 
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Arsa ve arazi kiraları ağırlıklı olarak Hazineden ve üçüncü kişilerden kiralanan, 
açık yığın, silo yeri, liman konveyör hattı iz düşüm kira bedeli vb. ilgili olarak ödenen 
tutarlara ait bulunmaktadır. 

Depolara ödenen kira tutarları, “ Bina kiraları”  ile “Tesis makine ve cihaz 
kiraları”  hesaplarına,  boş lojman aidat ve ortak giderleri kısmen de olsa “Dışarıdan 
sağlanan fayda hizmet giderleri” ne kaydedilmiştir. Depo kiraları ile boş lojman aidat 
ve ortak giderlerinin, niteliğine uygun ait olduğu hesaplarda izlenmesine özen 
gösterilmelidir. 

Bakım onarım giderlerinin; 1.345,4 bin TL’si 2011 yılında 6.994.000 Avro 
bedelle %52’si peşin %42’si 7 yıllık bakım karşılığı olarak eşit tutarlarda ödenen 250 
adet protein tayin cihazlarının 2016 yılı bakım onarım bedeli, 159,3 bin TL’si de yine 
2011 yılında alınan 50 adet protein tayin cihazının 4 yıllık bakım onarım bedeli olan 
198.800 Avro’nun 2016 yılı bakım onarım bedeli ile ilgili bulunmaktadır. 

2016 yılında bakım onarım gideri adı altında iş yerlerinde, yatırım niteliğinde 
olan kamera tesisi, vinç alımı, buhar kazanı kurulması, ihata duvarı yapılması, doğalgaz 
hattı çekilmesi gibi yeni yapım işleri ile asansör yenilenmesi, silo revizyonu,  bina 
bakım-onarımı gibi esaslı tadilatlar ve mevcut tesislere filtre, toz toplama ünitesi, 
kamyon yükleme ünitesi gibi çeşitli eklentiler yaptırılmıştır.  

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin E-Cetvelindeki, “38. Aşağıda yer alan her 
bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler 
dahil olmak üzere; 

 a) Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirasını, 
 b) Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirasını, 
 c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirasını, 
 d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasını,  
aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. 

“(06) Sermaye Giderleri” ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında 
toplam proje ödeneği esas alınır. …” hükmünden de anlaşılacağı üzere yeni taşınır ve 
esaslı bakım onarım harcamalarını yatırım programında belirli bir proje numarası altında 
ayrılan ödenekle edinmek mümkündür. 2016 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın Genel İlkeler ve Esaslar başlıklı 4 üncü 
maddesinin sekizinci fıkrasındaki, “2016 Yılı Yatırım Programında yer almayan her 
hangi bir proje için harcama yapılamaz. Yatırım projeleri, finansman kaynağının türüne 
bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı, vb. dahil) yatırım programı ile ilişkilendirilmek 
zorundadır. Proje ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmaması 
esastır. Proje ödenekleri arasında bu Kararda belirtilen esaslar dışında aktarma 
yapılamaz.” hüküm gereği işletme giderlerinden yatırım niteliğinde sabit kıymet 
edinilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesindeki, “…79.  … İdame 
ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin 
korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde 
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başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme 
yatırım tekliflerini hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve 
yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir.” 
ifadesinden de anlaşılacağı üzere, yeni edinimlerin dışında mevcut varlıkların aşınan, 
eskiyen, yıpranan ve hasar gören tesislerin kapasite ve özellikleri değiştirilmeden 
kullanımının devamı için yapılan esaslı bakım onarım harcamaları da yatırım olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca, yatırım niteliğinde olduğu halde işletme giderlerinden 
edinilen varlıkların tedarik edilmesi de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi 
kapsamındaki istisna hükmünden yararlanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle; 

Yatırım niteliği taşıyan sabit kıymet edinimleri ve mevcut varlıkların hizmette 
kullanılmasının devamının sağlanması için yapılan esaslı bakım-onarım harcamalarının 
gider ödeneklerinden karşılanması yerine,  Yatırım Programına dahil edilerek yapılması 
önerilir. 

2016 yılında 24.166 bin TL tutarında taşıma gideri yapılmıştır. Bu tutarın; 
3.692,7 bin TL’si deniz yolu taşıması, 20.376,2 bin TL’si karayolu taşıması, 40,6 bin 
TL’si havayolu taşıması, 56,5 bin TL’si de personel taksi ücretleri, köprü ve otoyol geçiş 
ücreti, vapur geçiş ücreti, şehir içi ulaşım bedeli, personel ulaşım gideri vb. giderleri 
ifade etmektedir. 

Deniz yolu taşımaları; İskenderun-Tekirdağ, Mersin-Tekirdağ, Mersin-Derince, 
İskenderun-Derince, İskenderun-İzmir ve Mersin-İzmir limanları arasında ve ağırlıklı 
olarak mısır taşıması ile ilgilidir. 

Havayolu taşıma giderleri Afyon Alkaloid İşletmesinden ihraç edilen ürün 
nakliyesine harcanmıştır.  

Karayolu taşıması olarak kayıtlanmış olan 20.376,2 TL tutar, alım 
merkezlerinden Afyon Alkaloid İşletmesine yapılan haşhaş kapsülü taşıması, şubeler 
arasında buğday, çeltik ve mısır taşımaları ile çeşitli malzeme (Jeneratör, silobag, 
polietilen, konveyör bant vb.) taşıması kara yolu taşımalarını teşkil etmektedir.  

2016 yılında; 361.560 tonu Genel Müdürlük oluru ile olmak üzere 827.474 ton 
ürünün şubeler arası ve şube içi taşıması yapılmıştır. Bu taşımanın 87.106 tonu TMO 
araçları ile kalan 740.368 tonu da üçüncü kişiler eliyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu 
taşımalarda 2.839 ton fire gerçekleşmiştir. Taşımalar için taşıma giderleri yanında 
ağırlıklı bölümü taşımalarla ilgili olmak üzere 35.458 bin TL yükleme boşaltma ve 
aktarma gideri yapılmıştır. 

Yükleme boşaltma giderlerinin; 2.454 bin TL’si deniz yoluyla yapılan taşıma ile 
ilgili, 29.122 bin TL’si karayolu taşımaları ile ilgili, 3.882 bin TL’si de aktarma giderleri 
ile ilgilidir. 

51.147 bin TL tutarındaki kira giderlerinin; 5.104 bin TL’si deneme çalışmaları, 
açık yığın yeri, liman konveyör hattı iz düşüm alanı, Milli Emlakten kiralanan silo ve 
yığın yeri kirası olan arsa ve arazi gideri, 6.621 bin TL’si depo, silo, işyeri kira giderleri 
ile alımda görevli personelin otel, misafirhane vb. yerlerde konaklama ücretleri, 34.146 
bin TL’si silo, kantar, mısır kurutma cihazı kiraları ve gemi tahliye giderleri, 2.835 bin 
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TL’si kiralık araç giderleri, 983 bin TL’si lojman kira giderleri,1.458 TL’si lisanslı depo 
kira giderleri ile ilgili bulunmaktadır.  

1.190 bin TL olarak gerçekleşen haberleşme giderlerinin; 52,6 bin TL’si posta, 
250,7 bin TL’si telefon, 120,2 bin TL’si kargo, 761,1 bin TL’si internet ve 5,4 bin TL’si 
de diğer haberleşme giderlerine ait bulunmaktadır. 

Açık yığın giderleri, saha düzenleme, ot temizleme, çevre koruma çiti, polietilen, 
tahmil tahliye vb. giderleri ifade etmektedir. 

İş yeri ve silo, depo vb. yerlerin güvenliği dışarıdan hizmet alımı yoluyla 
sağlanmış ve 2016 yılında 73.282 bin TL ödeme yapılmıştır. Hizmetin alınışı ile ilgili 
hususlar Raporun “Tedarik” alt bölümünde açıklanmıştır. 

Bakım onarım, işletme hizmet alım gideri, 2015 yılından bu yana TMO’da 
nitelikli yardımcı teknik personel çalıştırılmıştır. Bu şekilde çalıştırılan yardımcı teknik 
personel için 11.007 bin TL harcama yapılmış ve 26.08.2016 tarihi itibarıyla bu hizmet 
alımına son verilmiştir.   

12.382 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlerin; 4.519,6 
bin TL’si personel servis hizmeti, 299,1 bin TL’si iş sağlığı ve güvenliği, 972,5 bin 
TL’si alım dönemlerinde kısa süreli hizmet alımları, 377,7 bin TL’si alt işveren işçileri 
kıdem tazminatı, 48 bin TL’si danışmanlık ücreti,  6.165,1 bin TL’si de ağırlığını tahmil 
tahliye giderlerinin oluşturduğu diğer dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerle ilgili 
bulunmaktadır.  

Danışmanlık giderlerinin; 12,5 bin TL’si proje danışmanlığı, 16,5 bin TL’si 
haşhaş tohumu ıslahı, 19 bin TL’si de Kızılırmak/Çankırı deposu zemininde meydana 
gelen deformasyonun incelenmesi için ödenmiştir. 

2016 yılında gerçekleşen 36.572 bin TL tutarındaki çeşitli giderler geçen yıl 
değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Bakım onarım, işletme hizmet alım gideri, 2015 yılından bu yana TMO’da 
nitelikli yardımcı teknik personel çalıştırılmıştır. Bu şekilde çalıştırılan yardımcı teknik 
personel için 11.007 bin TL harcama yapılmış ve 26.08.2016 tarihi itibarıyla bu hizmet 
alımına son verilmiştir.   

12.382 bin TL tutarındaki dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlerin; 4.519,6 
bin TL’si personel servis hizmeti, 299,1 bin TL’si iş sağlığı ve güvenliği, 972,5 bin 
TL’si alım dönemlerinde kısa süreli hizmet alımları, 377,7 bin TL’si alt işveren işçileri 
kıdem tazminatı, 48 bin TL’si danışmanlık ücreti,  6.165,1 bin TL’si de ağırlığını tahmil 
tahliye giderlerinin oluşturduğu diğer dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerle ilgili 
bulunmaktadır.  

Danışmanlık giderlerinin; 12,5 bin TL’si proje danışmanlığı, 16,5 bin TL’si 
haşhaş tohumu ıslahı, 19 bin TL’si de Kızılırmak/Çankırı deposu zemininde meydana 
gelen deformasyonun incelenmesi için ödenmiştir. 

2016 yılında gerçekleşen 36.572 bin TL tutarındaki çeşitli giderler geçen yıl 
değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 

  

 

 
 

Tablo 17: Çeşitli giderler    
  2015 2016   

Çeşitli giderler yılı yılı Fark 
  Bin TL Bin TL Bin TL 
Personel yollukları 6.497 6.300 (197) 
Sigorta giderleri 14.077 15.531 1.454 
Katılma payları 3.626 3.732 106 
İlan giderleri 622 438 (184) 
Reklam, sergi ve fuar giderleri 70 72 2 
Gazete ve kitap giderleri 33 22 (11) 
Temsil giderleri 874 905 31 
Noter, mahkeme ve icra giderleri 498 1.260 762 
Tanıtım giderleri 352 53 (299) 
Eğitim giderleri 1.102 1.323 221 
Borsa ücreti gideri 7.589 6.927 (662) 
Diğer çeşitli giderler 21 10 (11) 

Toplam 35.361 36.572 1.211 

 
Kuruluşun toplam çeşitli giderleri geçen yıla göre %3,4 oranında artmıştır. Bu 

durum itibarıyla çeşitli giderlerin yaklaşık olarak geçen yılki seviyesini koruduğu 
söylenebilir. 

2016 yılı çeşitli giderlerin en önemli kalemini; sigorta giderleri, katılım payları, 
borsa ücreti giderleri, noter, mahkeme ve icra giderleri ile diğer çeşitli giderlerden 
oluşmaktadır. 

3.732,2 bin TL katılım paylarının;3.122,6 bin TL’si Emekli Sandığı katılım payı, 
174,4 bin TL’si odalar, borsalar ve mesleki kurumlar aidatları, 149,7 bin TL’si TSE 
aidatları, 162,5 bin TL’si KOSGEB aidatı, 19,9 bin TL’si belediye hizmetlerine katılım 
payı ve 103,1 bin TL’si de diğer katılım payları ile ilgili bulunmaktadır. 

3.732 bin TL tutarındaki katılım paylarından 3.122,6 bin TL tutarındaki SGK 
katılım payı, iş başı eğitimi giderleri, eğitici ders ücreti ve hizmet alımı gideri olan 691,8 
bin TL eğitim giderleri olarak personel giderlerine alınmıştır. 

15.531 bin TL tutarındaki sigorta giderlerinin; 13.297 bin TL’si dahili sigorta risk 
karşılıkları, 2.234 bin TL’si de ağırlığını nakliyat sigortasının oluşturduğu harici sigorta 
primlerine ait bulunmaktadır. TMO’nun sigorta uygulamaları, Raporun “Sigorta İşleri” 
bölümünde açıklanmıştır. 

438 bin TL tutarındaki ilan giderleri, ihale ve taşınmaz satış ilan giderlerinden 
müteşekkil bulunmaktadır. 

6.427 bin TL tutarındaki borsa ücreti giderleri, işlem yapılan borsalara yapılan 
tescil ücreti ile ilgili bulunmaktadır. 
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D-Tedarik işleri: 
Tedarik işlemlerinin ağırlığını, hububat ve haşhaş kapsülü alımları teşkil etmekte, 

bunlar dışındaki alımlar işyerleri, tesisler ve büro hizmetleri için yapılan yedek parça, 
ambalaj malzemesi, büro levazımatı, alet edavat, demirbaş, mefruşat vb. malzeme 
alımları ile temizlik, güvenlik ve araç kiralama, depo kiralama, taşıma, tahmil tahliye ve 
yükleme boşaltma gibi hizmet alımlarından oluşmaktadır. 

Tedarik işlemleri yetkileri çerçevesinde; Genel Müdürlükte Alım ve Muhafaza, 
Ticaret, Haşhaş ve Alkaloid İşleri, Destek Hizmetleri ve Teknik İşler Dairesi 
Başkanlıkları tarafından, taşrada ise AAF İşletme Müdürlüğü, Şube Müdürlükleri, Ajans 
Amirlikleri, Tesisli Ekip ve Geçici Alım Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.  

Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı iç piyasadan hububat alımı ve alınan 
ürünlerin depolanması ile muhafazasını, Ticaret Dairesi Başkanlığı yurt dışından 
yapılan ürün alımlarını, Haşhaş ve Alkaloid Dairesi Başkanlığı haşhaş kapsülü alımı ve 
muhafazasını, Teknik İşler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı konusuna göre 
yatırımlar, bakım-onarım, yedek parça ve çeşitli malzeme ve hizmet alımlarını 
yürütmektedir. 

Kuruluş mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin satın alma ve ihale 
işlemleri bakımından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak, Kuruluşun 4734 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendine göre kuruluş amacı veya mevzuatı gereği 
işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden yapılan 
tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri 
hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmuştur.  

Bu çerçevede hububat ve haşhaş kapsülü ürünlerine ilişkin ayrı ayrı Bakanlar 
Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen esaslarla bu ürünlerin alımı yapılmakta olup, 
tedarik işlerinin ağırlığını da bu alımlar oluşturmaktadır.  

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre Kuruluşun 
ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana 
faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı, Hazine garantisi veya 
doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler 
dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli aynı Kanun’un 67 nci maddesi gereği her 
yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen limiti aşmayan mal veya hizmet alımları 
da ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna 
tutulmuştur. Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamına giren mal ve hizmetlerden 
4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunca 
belirlenenler, TMO İhale Yönetmeliği’ne göre tedarik edilmektedir. 

TMO’da, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olan alımlara ilişkin uygulanan 
08.03.2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMO İhale Yönetmeliği; 
istisna kapsamındaki alımların yanında dış alım, dış satım işlerinde, malzeme alım ve 
satımlarında, onarım, yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal 
ve hizmet alım-satımında, kiralanmasında ve trampa işlerinde de uygulanmaktadır. 

54 Sayıştay   



 

 
 

D-Tedarik işleri: 
Tedarik işlemlerinin ağırlığını, hububat ve haşhaş kapsülü alımları teşkil etmekte, 

bunlar dışındaki alımlar işyerleri, tesisler ve büro hizmetleri için yapılan yedek parça, 
ambalaj malzemesi, büro levazımatı, alet edavat, demirbaş, mefruşat vb. malzeme 
alımları ile temizlik, güvenlik ve araç kiralama, depo kiralama, taşıma, tahmil tahliye ve 
yükleme boşaltma gibi hizmet alımlarından oluşmaktadır. 

Tedarik işlemleri yetkileri çerçevesinde; Genel Müdürlükte Alım ve Muhafaza, 
Ticaret, Haşhaş ve Alkaloid İşleri, Destek Hizmetleri ve Teknik İşler Dairesi 
Başkanlıkları tarafından, taşrada ise AAF İşletme Müdürlüğü, Şube Müdürlükleri, Ajans 
Amirlikleri, Tesisli Ekip ve Geçici Alım Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.  

Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı iç piyasadan hububat alımı ve alınan 
ürünlerin depolanması ile muhafazasını, Ticaret Dairesi Başkanlığı yurt dışından 
yapılan ürün alımlarını, Haşhaş ve Alkaloid Dairesi Başkanlığı haşhaş kapsülü alımı ve 
muhafazasını, Teknik İşler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı konusuna göre 
yatırımlar, bakım-onarım, yedek parça ve çeşitli malzeme ve hizmet alımlarını 
yürütmektedir. 

Kuruluş mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin satın alma ve ihale 
işlemleri bakımından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak, Kuruluşun 4734 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendine göre kuruluş amacı veya mevzuatı gereği 
işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden yapılan 
tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri 
hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmuştur.  

Bu çerçevede hububat ve haşhaş kapsülü ürünlerine ilişkin ayrı ayrı Bakanlar 
Kurulu kararları çerçevesinde belirlenen esaslarla bu ürünlerin alımı yapılmakta olup, 
tedarik işlerinin ağırlığını da bu alımlar oluşturmaktadır.  

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre Kuruluşun 
ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana 
faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı, Hazine garantisi veya 
doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler 
dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli aynı Kanun’un 67 nci maddesi gereği her 
yıl Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen limiti aşmayan mal veya hizmet alımları 
da ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’ndan istisna 
tutulmuştur. Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamına giren mal ve hizmetlerden 
4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunca 
belirlenenler, TMO İhale Yönetmeliği’ne göre tedarik edilmektedir. 

TMO’da, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna olan alımlara ilişkin uygulanan 
08.03.2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMO İhale Yönetmeliği; 
istisna kapsamındaki alımların yanında dış alım, dış satım işlerinde, malzeme alım ve 
satımlarında, onarım, yükleme, boşaltma ve taşıma hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal 
ve hizmet alım-satımında, kiralanmasında ve trampa işlerinde de uygulanmaktadır. 

 

 
 

Kurumun 2009 ve sonraki yıllara ait Sayıştay Denetim Raporlarında; istisnalara 
ilişkin olarak özel bir yönetmelik çıkarılmadığı, bu yönetmeliğin öteden beri uygulanan 
İhale Yönetmeliği olduğu ve istisna alımı dışında KİK kapsamında veya KİK’in 
kapsamadığı alım ve satış işlemlerini de kapsamakta olduğundan bahisle, Kamu İhale 
Kanunu’na getirilen istisnalar kapsamındaki alımlara ilişkin esas ve usullerin ayrı bir 
yönetmelikle belirlenmesi ve alımların bu çerçevede yapılmasının daha uygun olacağı 
yolunda değerlendirme yapılmış olup, 2015 yılı Sayıştay Raporunda da konu hakkında 
değerlendirmeler yapılarak, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na getirilen istisnalar 
kapsamındaki alımlara ilişkin esas ve usullerin ayrı bir yönetmelikle belirlenmesine 
yönelik çalışmaların en kısa zamanda sonuçlandırılması” önerilmiştir. 

Söz konusu öneriye Kuruluş tarafında verilen cevapta; Kamu İhale Kanun 
Tasarısı ile KİT’lerin kapsam dışı bırakılacağı, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına yönelik bir yönetmelik 
taslağı hazırlandığı ve 06.04.2017 tarih ve E.98970 sayılı yazı ile Yönetim Kuruluna 
sunulduğu, TMO’nun ana faaliyetleri kapsamındaki işlerin istisna edilmesi için 
hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağının ilgili Bakanlığa sunulmuş olmakla birlikte Kurum 
iç mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması için çalışmaların devam ettiği ifade 
edilmiştir. 

Yapılan incelemede; Kuruluşun ana faaliyet alanında bulunan ürünlerle ilgili 
piyasa düzenleme görevini daha seri ve aktif bir şekilde yapılabilmesini teminen 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesine bir istisna hükmü ve geçici 4 üncü 
maddesine bu istisna hükmünün uygulanması ile ilgili bir hüküm eklenmesine ilişkin 
olarak hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçe metninin 21.04.2015 tarihli ve 
27988 sayılı yazı ekinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildiği, söz 
konusu Bakanlık tarafından tasarı metnine, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü de dahil edilerek Başbakanlığa gönderildiği, 
Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğünce Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına gönderilen 23.04.2016 tarihli ve 1753 sayılı yazı ve bu yazıya istinaden 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının TMO’ya gönderilen 04.05.2016 tarihli ve 5601 
sayılı yazı ve eklerinden, Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Başbakanlık Kanunlar 
Kararlar Genel Müdürlüğünde 06.05.2016 tarihinde bir toplantı yapıldığı, konu ile ilgili 
olarak başka bir gelişmenin olmadığı görülmüştür. 

Diğer taraftan, yönetmelik taslağının hazırlandığı ve görüşleri alınmak üzere 
KİK, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderildiği görülmüştür. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na getirilen istisnalar kapsamındaki alımlara 
ilişkin esas ve usullerin ayrı bir yönetmelikle belirlenmesine yönelik çalışmaların bir an 
önce sonuçlandırılarak uygulamaya konulması önerilir.  
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1-Alımlar: 
a)İlk madde, malzeme ve emtia alımları: 
2016 yılı tedarik (alım) programı ve gerçekleşmesi aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
Tablo 18: Alımlar 

Alımlar 

2015 2016 İlk 
duruma 

göre 
sapma  

Gerçekleşen Program ödeneği Gerçekleşen 

  İlk durum Son durum   
(%)  Miktar 

Ton 
Ödeme 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Ödeme 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Ödeme 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Ödeme 
Bin TL 

1-İlk maddeler:          
a) İç alımlar:          

Çeltik          
1.734  2.605 50.000 77.000 85.000 134.966        

80.976  128.574 67 

Haşhaş kapsülü        
30.718  125.266 25.000 109.706 16.550 71.967        

16.550  71.965 (34) 

          Toplam (a)         127.872  186.706  206.933  200.539 7 
b) Dış alımlar -  -  -  -  -  -  -  -  - 

              Toplam (1)  127.872  186.706  206.933  200.539 7 
2-Yard. işletme ilk mad. -  -  -  -  -  -  -  -  - 
3-İşletme malz. ve yed.          

a) İç alımlar          
Yakıtlar ve yağlar -  8.130 -  17.897 -  17.897 -  6.661 (63) 
Diğerleri -  34.336 -  127.541 - 127.541 -  27.727 (78) 

          Toplam(a) -  42.466 -  145.438 -  145.438 -  34.388 (76) 
 b) Dış alımlar          

İşl. ve ambalaj mlz. -  3.071 -  10.805  - 10.805 -  1.133 (90) 
             Toplam (3) -  45.537 -  156.243 -  156.243 -  35.521 (77) 
4- Ticari mallar (Emtia)          

a)İç alımlar          
Buğday 3.301.046  2.646.039 2.000.000 1.766.000 2.650.000 2.369.621 2.652.846  2.373.054 34 
Arpa  474.438  300.968 345.000 241.891 4 3           4  2 (100) 
Çavdar  10.188  6.435 -  -  -  -           -  - - 
Yulaf    472  303  -  -  - -            -  - - 
Mısır 1.611.001  1.140.254 500.000 380.679 1.990.000 1.447.347 1.899.514  1.382.987 263 
Pirinç -  -  -  -  -  -      500  1.712 - 
Un  10.000  11.850 20.000 24.500 45.500 55.829   38.999 47.815 95 

          Toplam (a)  4.105.848  2.413.070  3.872.800  3.805.570 58 
b) Dış alımlar          

Buğday 169.422  208.973  - -   - -  -  -  - 
Arpa 149.986  88.747  - -   - -  -  -  - 
Mısır 100.000  51.226  - -   - -  -  -  - 
Pirinç  8.000  31.288  - -   - -  -  -  - 
Çeltik 19.499  25.019  - -   - -  -  -  - 

       Toplam (b) 446.907  405.254 - - - -         -  - - 
       Toplam (4)  4.511.102  2.413.070  3.872.800    3.805.570 58 
İç alım toplamı 5.439.597  4.276.187 2.940.000 2.745.214 4.787.054 4.225.171 4.689.414  4.040.497 47 
Dış alım toplamı  446.907  408.325 - 10.805 - 10.805      -  1.133 (90) 
Genel toplam 5.886.504  4.684.511 2.940.000 2.756.019 4.787.054 4.235.976 4.689.414  4.041.630 47 
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1-Alımlar: 
a)İlk madde, malzeme ve emtia alımları: 
2016 yılı tedarik (alım) programı ve gerçekleşmesi aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
Tablo 18: Alımlar 

Alımlar 

2015 2016 İlk 
duruma 

göre 
sapma  

Gerçekleşen Program ödeneği Gerçekleşen 

  İlk durum Son durum   
(%)  Miktar 

Ton 
Ödeme 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Ödeme 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Ödeme 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Ödeme 
Bin TL 

1-İlk maddeler:          
a) İç alımlar:          

Çeltik          
1.734  2.605 50.000 77.000 85.000 134.966        

80.976  128.574 67 

Haşhaş kapsülü        
30.718  125.266 25.000 109.706 16.550 71.967        

16.550  71.965 (34) 

          Toplam (a)         127.872  186.706  206.933  200.539 7 
b) Dış alımlar -  -  -  -  -  -  -  -  - 

              Toplam (1)  127.872  186.706  206.933  200.539 7 
2-Yard. işletme ilk mad. -  -  -  -  -  -  -  -  - 
3-İşletme malz. ve yed.          

a) İç alımlar          
Yakıtlar ve yağlar -  8.130 -  17.897 -  17.897 -  6.661 (63) 
Diğerleri -  34.336 -  127.541 - 127.541 -  27.727 (78) 

          Toplam(a) -  42.466 -  145.438 -  145.438 -  34.388 (76) 
 b) Dış alımlar          

İşl. ve ambalaj mlz. -  3.071 -  10.805  - 10.805 -  1.133 (90) 
             Toplam (3) -  45.537 -  156.243 -  156.243 -  35.521 (77) 
4- Ticari mallar (Emtia)          

a)İç alımlar          
Buğday 3.301.046  2.646.039 2.000.000 1.766.000 2.650.000 2.369.621 2.652.846  2.373.054 34 
Arpa  474.438  300.968 345.000 241.891 4 3           4  2 (100) 
Çavdar  10.188  6.435 -  -  -  -           -  - - 
Yulaf    472  303  -  -  - -            -  - - 
Mısır 1.611.001  1.140.254 500.000 380.679 1.990.000 1.447.347 1.899.514  1.382.987 263 
Pirinç -  -  -  -  -  -      500  1.712 - 
Un  10.000  11.850 20.000 24.500 45.500 55.829   38.999 47.815 95 

          Toplam (a)  4.105.848  2.413.070  3.872.800  3.805.570 58 
b) Dış alımlar          

Buğday 169.422  208.973  - -   - -  -  -  - 
Arpa 149.986  88.747  - -   - -  -  -  - 
Mısır 100.000  51.226  - -   - -  -  -  - 
Pirinç  8.000  31.288  - -   - -  -  -  - 
Çeltik 19.499  25.019  - -   - -  -  -  - 

       Toplam (b) 446.907  405.254 - - - -         -  - - 
       Toplam (4)  4.511.102  2.413.070  3.872.800    3.805.570 58 
İç alım toplamı 5.439.597  4.276.187 2.940.000 2.745.214 4.787.054 4.225.171 4.689.414  4.040.497 47 
Dış alım toplamı  446.907  408.325 - 10.805 - 10.805      -  1.133 (90) 
Genel toplam 5.886.504  4.684.511 2.940.000 2.756.019 4.787.054 4.235.976 4.689.414  4.041.630 47 

 

 
 

Tablodan da görüleceği gibi Kuruluşun alımlarının tamamına yakınını hububat 
ve haşhaş kapsülü alımları oluşturmaktadır. 

TMO’nun 2016 yılı alımlarının %94,2’sini buğday ve mısır, %3,2’sini çeltik, 
%1,8’ini haşhaş kapsülü, kalan %0,8’ini de işletme malzemesi ve diğer alımlarla ilgili 
bulunmaktadır. 

2016 yılında 2.756.019 bin TL tutarında alım yapılacağı programlanmışsa da 
hasat ve talep doğrultusunda program revize edilerek 4.235.976 bin TL’ye çıkartılmıştır. 
Gerçekleşme ise ilk programa göre %47 oranında artarak 4.041.630 bin TL olmuştur. 

Gerçekleştirilen 4.041.630 bin TL tutarındaki alımların; 200.539 bin TL 
tutarındaki kısmını ilk maddeler, 35.521 bin TL tutarındaki kısmını işletme malzemesi 
ve yedek malzemeler, 3.805.570 bin TL tutarındaki kısmı ticari mal alımlarını 
oluşturmuştur. 

Kuruluşun hububat alımlarının tamamı yurt içinden gerçekleştirilmiştir. Yurt 
dışından sadece 1.133 bin TL tutarında silobag örtüsü alınmıştır. Hububat ve haşhaş 
alımları, Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan kararnameler ve Ana Statü hükümlerine göre 
yapılmaktadır. 

Hububat üretiminde son derece önemli olan kaliteyi artırmak amacıyla, 
TMO’nun, 2011 yılında başlattığı ürünün proteini, rutubeti, hektolitresi, yabancı madde 
muhteviyatı, sağlamlığı vb. unsurları esas alan kaliteye göre fiyat belirleme ve alım 
yapma sistemini devam ettirdiği görülmüştür.  

Bu uygulamada; protein tayin cihazlarıyla alım yerlerinde analiz yapılarak 
ürünün proteini, rutubeti, hektolitresi, yabancı madde muhteviyatı, sağlamlığı vb. 
unsurları esas alan kalitesi ölçülmekte, fiziki kontrolde de problem olmaması 
durumunda ürünün fiyatı bilgisayar yardımıyla belirlenmekte ve alım yapılmaktadır. Bir 
başka deyişle, fiziki kontrolün yanında kimyasal kontrol de yapılmakta, bunun 
sonucunda daha kaliteli ürüne daha fazla fiyat verilmek suretiyle üreticinin kaliteli ürün 
üretmesi teşvik edilmektedir. Bu uygulamanın Türk tarımı için son derece olumlu bir 
gelişme olduğu, aynı zamanda üretici itirazlarının asgariye indirilmesine katkı sağladığı 
görülmektedir. 

Öte yandan TMO tarafından hububat alımlarında tam randevulu sistemle, önceki 
yıllardaki alımlarda yaşanan izdihamlar önlenmiştir. 

TMO, 18 Mayıs 2016 ayında üretici ve sektöre depolama imkanı sağlamak 
amacıyla fiyat açıklanmadan önce taahhütnameli alımlara, 28 Haziran 2016 tarihinde 
buğday alım fiyatı açıklanarak peşin ve makbuz senedi karşılığı emanet alımlara 
başlanmıştır. 

2016 yılında ülke genelinde 298 alım noktasında ve 16 ticaret borsasında alım 
gerçekleştirilmiştir. Alınan ürünler öncelikle kapalı depolara, kapalı depoların yetersiz 
olduğu yerlerde ise açık yığınlarda muhafaza edilmektedir. 
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aa)İlk madde alımları: 
-Çeltik alımları: 
TÜİK verilerine göre 2016 yılında 920 bin ton çeltik üretilmiştir. Bunun prinç 

karşılığı 552 bin ton olup, ülke prinç tüketimi 700-750 bin ton seviyesinde 
bulunmaktadır. Üretimle karşılanamayan kısım ithalatla karşılanmaktadır. 

2016 yılı çeltik hasadı 5 Eylül itibarıyla başlamış olup, 7 Kasım 2016 tarihinde 
tamamlanmıştır.  

TMO, 20 Eylül 2016 tarihinde taahhütname karşılığı alımlara, 7.10.2016 
tarihinde ise peşin ve emanet alımlara başlamıştır. 60 randımanlı Osmancık çeltik için 
1.675 TL/Ton, baldo çeltik için 2.080 TL/Ton alım fiyatı uygulanmıştır.  

2016 yılında 80.976 ton çeltik alımı yaparak karşılığında üreticiye 128.574 
milyon TL ödemiştir. 

-Haşhaş kapsülü alımları: 
Birleşmiş Milletler Teşkilatınca ülkemize verilen 700 bin dekarlık limit dahilinde 

haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi yaptırılmakta olup, her üreticiye 
belirlenen limit çerçevesinde en fazla 3 tarlasında haşhaş ekim izni verilmektedir. 
Haşhaş kapsülünün, uyuşturucu madde içermesi nedeniyle tek ve zorunlu alıcısı TMO 
Genel Müdürlüğü’dür. 

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna göre; çizilmiş veya çizilmemiş 
haşhaş kapsülleri ile ham afyon, tıbbi afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, 
tuzları, esterleri ve eterleri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri ve 
eterleri ile Sağlık Bakanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin alımı, 
satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu’nun tespit edeceği 
esaslara göre yürütülmektedir. Bu Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 
yönetmeliğin 19-21 inci maddelerinde, “Alım ile ilgili işler”e ilişkin esaslar 
düzenlenmiştir. Buna göre, üreticiler, ürettikleri haşhaş kapsülünü belgelerinde 
belirtilmiş olan miktarın üstünde de olsa o yılın en geç Eylül ayı sonuna kadar tespit 
edilen bedeli karşılığında TMO’ya teslim etmek zorundadır.   

Bu çerçevede, haşhaş kapsülü alımları Bakanlar Kurulu’nca “Haşhaş Kapsülü ve 
Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki Kararname”ye göre yapılmaktadır. 

 Haşhaş kapsülü alımı; Bakanlar Kurulunun “Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı 
ve Satımı Hakkında Karar”ında tespit edilen esaslara göre yapılmaktadır. Bu kapsamda 
2016 yılı mahsulü haşhaş kapsülleri, kademeli olarak morfin oranı ve diğer kalite 
kıstasları çerçevesinde Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki 
14.05.2015 tarih, 2015/7725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre TMO tarafından, 
Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak, 4,25 TL/kg olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
2016 yılı mahsulü haşhaş kapsülleri 03.08.2016 tarihli ve E.224779 sayılı alım genel 
yazısı esaslarına göre satın alınmıştır. 

2015/2016 tarım döneminde üreticiden 16.550 ton haşhaş kapsülü satın alınmış, 
karşılığında üreticilere 71.965 bin TL ödemede bulunulmuştur. 
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aa)İlk madde alımları: 
-Çeltik alımları: 
TÜİK verilerine göre 2016 yılında 920 bin ton çeltik üretilmiştir. Bunun prinç 

karşılığı 552 bin ton olup, ülke prinç tüketimi 700-750 bin ton seviyesinde 
bulunmaktadır. Üretimle karşılanamayan kısım ithalatla karşılanmaktadır. 
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tamamlanmıştır.  
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tarihinde ise peşin ve emanet alımlara başlamıştır. 60 randımanlı Osmancık çeltik için 
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2016 yılında 80.976 ton çeltik alımı yaparak karşılığında üreticiye 128.574 
milyon TL ödemiştir. 
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Birleşmiş Milletler Teşkilatınca ülkemize verilen 700 bin dekarlık limit dahilinde 

haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi yaptırılmakta olup, her üreticiye 
belirlenen limit çerçevesinde en fazla 3 tarlasında haşhaş ekim izni verilmektedir. 
Haşhaş kapsülünün, uyuşturucu madde içermesi nedeniyle tek ve zorunlu alıcısı TMO 
Genel Müdürlüğü’dür. 

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna göre; çizilmiş veya çizilmemiş 
haşhaş kapsülleri ile ham afyon, tıbbi afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, 
tuzları, esterleri ve eterleri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri ve 
eterleri ile Sağlık Bakanlığınca tayin olunacak diğer uyuşturucu maddelerin alımı, 
satımı, imali, ithali ve ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu’nun tespit edeceği 
esaslara göre yürütülmektedir. Bu Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 
yönetmeliğin 19-21 inci maddelerinde, “Alım ile ilgili işler”e ilişkin esaslar 
düzenlenmiştir. Buna göre, üreticiler, ürettikleri haşhaş kapsülünü belgelerinde 
belirtilmiş olan miktarın üstünde de olsa o yılın en geç Eylül ayı sonuna kadar tespit 
edilen bedeli karşılığında TMO’ya teslim etmek zorundadır.   

Bu çerçevede, haşhaş kapsülü alımları Bakanlar Kurulu’nca “Haşhaş Kapsülü ve 
Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki Kararname”ye göre yapılmaktadır. 

 Haşhaş kapsülü alımı; Bakanlar Kurulunun “Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı 
ve Satımı Hakkında Karar”ında tespit edilen esaslara göre yapılmaktadır. Bu kapsamda 
2016 yılı mahsulü haşhaş kapsülleri, kademeli olarak morfin oranı ve diğer kalite 
kıstasları çerçevesinde Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki 
14.05.2015 tarih, 2015/7725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre TMO tarafından, 
Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak, 4,25 TL/kg olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
2016 yılı mahsulü haşhaş kapsülleri 03.08.2016 tarihli ve E.224779 sayılı alım genel 
yazısı esaslarına göre satın alınmıştır. 

2015/2016 tarım döneminde üreticiden 16.550 ton haşhaş kapsülü satın alınmış, 
karşılığında üreticilere 71.965 bin TL ödemede bulunulmuştur. 

 

 
 

Geçen yıla göre satın alınan haşhaş kapsülü ve buna bağlı olarak ödenen tutarda 
2015 yılının gerisinde kalınmıştır. Azalma tabiat şartlarındaki olumsuzluklardan 
kaynaklanmıştır. 

2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, haşhaş kapsülü alımları ile ilgili olarak; 
-Kuruluşun haşhaş ve alkaloid işleri izahnamesinde yer alan, kanun ve 

yönetmelik hükümleri ile çeliştiği değerlendirilen, haşhaş kapsülü alımında noksan 
teslimat durumunda uygulanan %25 tolerans nispeti esasının gözden geçirilmesi, 

-Noksan teslimat durumunda Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan esasların 
eksiksiz uygulanması, 

önerilmiş olup, noksan teslimat durumunda Haşhaş ve Alkaloid İşleri 
İzahnamesine göre uygulanan %25 tolerans nispeti, 21.06.2016 tarih ve E.182546 sayılı 
oluru ile izahnameden çıkarılarak mevzuat içinde uyum sağlanmıştır.  

Yapılan incelemede; haşhaş kapsülündeki ortalama %0,4 mevcut morfin oranının 
diğer ülkelerdeki olduğu gibi %2 seviyelerine yükseltilmesi için zengin çeşitlerin ıslah 
çalışmalarına devam edildiği, morfin oranı yüksek çeşit ıslahının yanı sıra, diğer 
alkaloidlerce (tebain, noskapin) zengin çeşitlerin ıslah çalışmaları kapsamında, Kurum 
tarafından %1,8 oranında tebain içeren bir haşhaş çeşidinin 2010 yılında tescil ettirildiği, 
TMO ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürütülen TUBİTAK projesi 
kapsamında  %1,3-1,5 oranında noskapin içeren iki haşhaş çeşidinin 08.04.2014 
tarihinde tescil edildiği, buna ilave olarak %1’in üzerinde yüksek morfin içeriğine sahip 
2 çeşidin tescili de Nisan 2016 da tamamlandığı, görülmüştür. 

Haşhaş üreticilerinin kaliteli tohumluk ihtiyaçlarının TMO tarafından 
karşılanması amacıyla, haşhaş tohumu ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen %0,8 ve 
üzerinde morfin içeriğine sahip tohumluklar sözleşmeli üreticiler vasıtasıyla 
çoğaltılarak, temizlenip, ilaçlanıp, paketlendikten sonra bedeli mukabilinde üreticilere 
dağıtılmaktadır. 

 2015/2016 tarım dönemi ekimi için üreticilere toplam 350 bin kg tohumluk 
verilmiştir. 2016-2017 döneminde de 353 ton haşhaş tohumu üreticilere verilmiştir. 

Yüksek morfin içeriğine sahip haşhaş çeşidinin ekimi ve üretiminin sözleşmeli 
üreticiler vasıtasıyla gerçekleştirildiği, 2015/2016 tarım döneminde Konya ili, Çeltik 
ilçesi hinterlandında 12.500 dekar, Ankara ili, Polatlı ilçesi hinterlandında 3.000 dekar 
olmak üzere toplam 15.500 dekar alanda yüksek morfin içeriğine sahip haşhaş 
tohumluğu üretimi yapılmış olup, 2016-2017 döneminde ise Konya ili, Çeltik ilçesi 
hinterlandında 8.000 dekar, Ankara ili, Polatlı ilçesi hinterlandında 7.000 dekar olmak 
üzere toplam 15.000 dekarda üretim yapılmıştır. Ayrıca, Manisa ilinin Ahmetli ve 
Salihli ilçelerinde 3.000 dekar alanda noskapin içeriğine sahip haşhaş çeşitlerinin 
sözleşmeli üretimi yaptırılmıştır. 

Haşhaş kapsülündeki mevcut morfin oranı diğer ülkelerde %2 olduğu halde, 
Türkiye ortalamasının yeni yeni %1 seviyelerine ulaşıldığı dikkate alındığında, morfin 
içeriği yüksek haşhaş tohumu ve kapsülü üretim çalışmalarının devamının gereği açıktır. 
Konu, Raporun “Üretim ve Maliyetler” bölümünde değerlendirilmiştir. 
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ab)Emtia (ticari mal) alımları: 
(1)Hububat alımı: 
-Buğday alımı: 
TÜİK verilerine göre ülkemizde 2016 yılında 20.600 bin ton buğday, 6.700 bin 

ton arpa, 300 bin ton çavdar, 225 bin ton yulaf, 112 bin ton tritikale, üretimi 
gerçekleşmiştir. Bahse konu ürünlerin toplam üretimi, 2015’ de 31.305 bin ton iken, 
2016’de % 10,7 azalışla 27.937 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Hasadın başlamasıyla birlikte, 18.05.2016 tarihinden itibaren taahhütname 
karşılığı alımlara başlanılmış ve 329.261 ton buğday, 7.110 ton arpa olmak üzere toplam 
336.371 ton taahhütname karşılığı alım gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında TMO arpa alım 
fiyatı açıklamadığı için taahhütname ile alınan arpa geri çekilmiştir.  

Piyasa fiyatlarının üreticiler aleyhine düşmesini engellemek amacıyla, 
28.06.2016 tarihinde buğday alım fiyatları açıklanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılı 
hububat alımı kampanyası döneminde 982.971 ton makarnalık, 1.664.506 ton ekmeklik 
olmak üzere 2.647.476 ton buğday peşin alınmıştır. 67.842 ton buğday ise emanete 
bırakılmıştır. 

2012 yılından itibaren ürün senedi alımı yapılmakta olup, 2016 yılına kadar 
üreticilerin TMO’nun iştiraki olan TMO-TOBB Lidaş AŞ’ye teslim ettiği ürünler 
karşılığında çıkarılan ürün senetleri satın alınmıştır. 2016 yılında ise TMO-TOBB Lidaş 
AŞ dahil 12 lisanslı depo ile Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) alımı hususunda 
sözleşme imzalanmış, bu şirketlerin birisi ile işlem yapılmamış, 11 şirketten ise 83.513 
tonu buğday, 138.017 ton mısır olmak üzere toplam 221.530 ton ELÜS satın alınmıştır.  

-Mısır alımları: 
TÜİK verilerine göre 2016 yılında ülkede 6,4 milyon ton mısır üretimi 

yapılmıştır. 2016 yılında mısır hasadı Çukurova’da 4 Ağustos’ta lokal olarak 
başlamıştır.Bu tariten itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan üreticilerin 
depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla taahhütname karşılığı veya 
2015 yılı fiyatı olan 725 TL/Ton üzerinden emanet alıma başlanmıştır. 

26.08.2016 tarihinde, 2016 yılı mısır alım fiyatı 740 TL/Ton olarak açıklanmış 
ve peşin ve emanet alımlara başlanmıştır. Kampanya döneminde 1.899.514 ton mısır 
alınmış ve karşılığında 1.382.987 bin TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 11.145 ton emanet 
alım yapılmıştır.  

-Hububat alım fiyatları: 
20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 08.06.2009 tarih 

ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre TMO hububat fiyatlarını ve alım-
satım esaslarını Ana Statüsü ve anılan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümler ile 
piyasa şartları çerçevesinde belirlemeye ve uygulamaya yetkili bulunmaktadır. Her yıl 
alınan Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili alım döneminde, hububat alım şartları, baremleri 
ve depolama işleri hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmektedir. Ancak, 2016 
yılının ilk aylarından itibaren yönetim kurulu toplantı ve karar nisabını yitirdiğinden 
konu hakkındaki düzenlemeler Genel Müdür oluru ile gerçekleştirilmiştir. 
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ab)Emtia (ticari mal) alımları: 
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olmak üzere 2.647.476 ton buğday peşin alınmıştır. 67.842 ton buğday ise emanete 
bırakılmıştır. 
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üreticilerin TMO’nun iştiraki olan TMO-TOBB Lidaş AŞ’ye teslim ettiği ürünler 
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TÜİK verilerine göre 2016 yılında ülkede 6,4 milyon ton mısır üretimi 

yapılmıştır. 2016 yılında mısır hasadı Çukurova’da 4 Ağustos’ta lokal olarak 
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2015 yılı fiyatı olan 725 TL/Ton üzerinden emanet alıma başlanmıştır. 

26.08.2016 tarihinde, 2016 yılı mısır alım fiyatı 740 TL/Ton olarak açıklanmış 
ve peşin ve emanet alımlara başlanmıştır. Kampanya döneminde 1.899.514 ton mısır 
alınmış ve karşılığında 1.382.987 bin TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca 11.145 ton emanet 
alım yapılmıştır.  

-Hububat alım fiyatları: 
20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 08.06.2009 tarih 

ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre TMO hububat fiyatlarını ve alım-
satım esaslarını Ana Statüsü ve anılan Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümler ile 
piyasa şartları çerçevesinde belirlemeye ve uygulamaya yetkili bulunmaktadır. Her yıl 
alınan Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili alım döneminde, hububat alım şartları, baremleri 
ve depolama işleri hususlarında genel müdürlüğe yetki verilmektedir. Ancak, 2016 
yılının ilk aylarından itibaren yönetim kurulu toplantı ve karar nisabını yitirdiğinden 
konu hakkındaki düzenlemeler Genel Müdür oluru ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 
 

2016 yılında hububat müdahale alım fiyatları önceki yıl değerleri ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 19: Hububat müdahale alım fiyatları 

Hububat cinsi 

Alım fiyatları   
2015 2016 Fark 
yılı yılı  

TL/ton TL/ton % 
A-Makarnalık buğdaylar (%12,5-13 protein (Kod:1170):       
  1-%12,5-13 protein (Kot:1170) 976 1.000 2,5 
  2-Düşük vasıflı (Kod: 1190) 819 840 2,5 
B-Ekmeklik buğdaylar:      
  1-Anadolu beyaz sert ve kırmızı sert buğdaylar (Kot:1260-1270)  862 910 5,5 
  2-Diğer beyaz ve kırmızı buğdaylar  (Kod: 1360-1370) 819 865 5,6 
  3-Düşük vasıflı beyaz ve kırmızı ekmeklik buğdaylar (Kod:1660-1670) 724 765 5,6 
C-Arpalar  ( Kod: 2110): 645 - - 
D-Çavdar (Kod: 2210): 645 - -  
E-Yulaf (Kod: 2310),  645 - -  
F-Tritikale (Kod: 2220): 645 - -  
Asgari alım fiyatı (Arpa, çavdar, yulaf, tritikale ) 570 - -  
F-Mısır (Kod: 2410) 725 740 2,1 
G-Çeltik       
1-Uzun tane:      
a-Baldo, Gönen, Edirne çeşit çeltikler (Kod:3570) 1.975 2.080 5,3 
b-Cammeo, Galileo çeşit çeltikler (Kod:3560) 1.738 1.775 2,1 
c-Osmancık-97 ve diğer uzun taneli yerli çeşit çeltikler (Kod:3550) 1.580 1.675 6,0  
 d-Meco, Nembo, Opela, ve diğer uzun taneli ithal çeşit çeltikler 
(Kod:3555) 1.517 1.575 3,8 
e-Luna çeşit çeltikler (Kod:3556) 1.454 1.490 2,5 
  2-Orta tane:      
a-Karacadağ, Şumnu, Diğer orta taneli yerli çeşit çeltikler (Kod:3530) 1.422 1.470 3,4 
b-Veneria, Calrose, Arko, Maratelli, diğer ithal çeşit çeltikler (Kod:3540) 1.343 1.405 4,6 
3-Kısa tane :      
a-Akçeltik, Sarı çeltik, diğer kısa taneli yerli çeşit çeltikler (Kod:3510) 1.296 1.375        6  
b-Krasnodrsky-424, Ranballi diğer kısa taneli ithal çeşit çeltikler 
(Kod:3520) 1.264 1.340 6  

2016 yılında arpa, çavdar, yulaf ve tiritikale için alım fiyatı açıklanmamış, 
taahhütnameli alımlara devam edilmiştir. 

Çizelgede yer alan fiyatlar, belirli nitelikteki ürünler için olup, buğdayda rutubet, 
protein, süne, kımıl tahribatı, kırık tane vb. mısırda; rutubet, hektolitrede kg, kuru tane 
vb.; çeltikte rutubet, yabancı madde, hasarlı tane, randıman, kırmızı çizgili tane vb. 
özelliklere göre belirli oranlarda artış veya azalış uygulanmaktadır (Buğday için proteini 
%12,5-%13, rutubet %13,5-%14, süne kımıl tahribat oranı %1’in altında, çimlenmiş 
filizlenmiş tane %2,5’in altında, kırık tane %3’ün altında, kısmen veya tamamen 
dönmeli tane %20’nin altında).  

2016 yılı buğday hasadına 3 Mayıs’ta, arpa hasadına ise 29 Nisan’da başlanılmış, 
Kuruluş tarafından 18 Mayıs’ta üretici ve sektöre depolama imkanı sağlamak amacıyla 
taahhütnameli alımlara, 28 Haziran’da ise alım fiyatları açıklanarak peşin ve emanet 
alımlara başlanılmıştır. 
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(2)Diğer emtia alımları: 
- Un alımı: 
2016 yılında 38.999 bin ton un alımı karşılığında 47.815,5 bin TL ödemede 

bulunulmuştur. Un alımı olarak görülen tutar, Bakanlar Kurulunun 18.07.2016 tarih ve 
2016/9074 sayılı Kararnamesi gereği Filistin’e ve Bakanlar Kurulunun 16.03.2015 tarih 
ve 2015/7403 sayılı Kararnamesi ile Suriye’de yaşanan olaylarda zarar gören sivil halka 
ve Bakanlar Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 2011/2148 sayılı Kararı gereği Afrika 
Kıtasında Yaşanan Kuraklık Afetinden Zarar Gören Ülkelere un hibe edilmesi amacıyla 
buğday verilerek piyasada un yaptırılması ile ilgilidir.  

- Pirinç alımı: 
Ticari mallar içerisinde 500 ton olarak görülen pirinç alımı, Bakanlar Kurulunun 

18.07.2016 tarih ve sayılı Kararnamesi  gereği Filistin’e yapılacak pirinç yardımının 
çeltik verilerek piyasada kırdırılması ile ilgilidir.  

2016 yılında dış piyasalardan hububat alımı yapılmamıştır. 
ac) Malzeme alımları: 
2016 yılında işletme malzemesi ve yedeklerle ilgili alımlar önceki yıl değerleri 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 20:Malzeme alımları         
  2015 2016 

  Gerçekleşen Ödenek Ödenek Gerçekleşen 
Malzeme türleri İç Dış  son durum İç Dış 

      İç Dış İç Dış     
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
1-Demirbaş, döşeme, alet ve donanım 5.204 - 42.904 - 42.904 - 3.524 - 
2-Ambalaj malzemeleri 7.069 3.071 17.162 5.043 17.162 5.403 5.120 1.133 
3-İlaçlama ve temizlik malzemeleri 1.857 - 7.355 - 7.355 - 2.147 - 

4-Büro, kırtasiye malzemeleri 1.742 - 7.968 - 7.968 - 2.058 - 

5- İşletme bakım onarım yedek parça 6.253  23.468 5.403 23.468 5.403 4.519 - 
6-Tesisat bakım onarım malzemeleri 1.505 - 4.290 - 4.290 - 1.239 - 

7-Marangozhane imalat bakım onarım 33 - 919 - 919 - 64 - 

8-Metal atölyesi imalat bakım onarım 149 - 1.042 - 1.042 - 117 - 

9-Matbaa ve ciltevi imalat bak. onarım - - 306 - 306 - - - 

10-Yağlar 168 - 736 - 736 - 164 - 

11-Yakıtlar 7.962 - 17.162 - 17.162 - 6.497 - 

12-Diğer ilk madde ve malzemeler 10.524 - 22.127 - 22.127 - 8.939 - 

Toplam 42.466 3.071 145.438 10.806 145.438 10.806 34.388 1.133 

Kuruluşun 2016 yılında malzeme alımları toplamı 34.388 bin TL olup, önceki 
yıla göre %19 oranında azalış göstermiştir. Bu azalış, ilaçlama ve temizlik malzemeleri 
ile büro kırtasiye malzemeleri dışında tüm malzeme gruplarında gerçekleşmiştir. 

Malzeme alımlarının en önemli kalemini; yakıtlar, ambalaj malzemesi, işletme 
bakım-onarım ve yedek parça, demirbaş, döşeme alet ve donanım malzemeleri 
oluşturmaktadır. 

Yaklaşık maliyeti 4,6 milyon TL olan 925 ton polietilen örtülük alımı için TMO 
İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre kapalı zarfla teklif alma usulü ile 28.04.2016 
tarihinde yapılacak ihalenin duyurusunun, ihale onay belgesinde aciliyetine binaen 
ihaleden 3 gün önce TMO Web sitesinde ve Resmi Gazetede yayımlanması öngörülmüş, 
ancak 21.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Polietilen örtülük alımı 
TMO’nun programlı bir alımı olup, ihtiyaç önceden bilinmekte ve ilgili Daire 
Başkanlığınca 2016 yılı malzeme iş programına konulmak üzere 26.08.2015 tarihinde 
Genel Müdürlük Makamına bildirilmiştir. Tutarı itibarıyla da önemli bir alımdır. 
Dolayısıyla ihaleden 7 gün önce değil de daha uzun bir süre önce duyuruda bulunulması 
etkin bir rekabet açısından önemli bulunmaktadır. 

Tüm alım ihalelerinde gerekmekle birlikte, özellikle periyodik olarak yapılan 
planlı alımların, daha geniş kesimlere duyurulmak ve hazırlık için yeterli süre tanınmak 
suretiyle azami rekabetin sağlanmasına özen gösterilmelidir. 
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b)Hizmet alımları: 
2016 yılı hizmet alımları ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 21: Hizmet Alımları 

Hizmet alımları 

2015 2016 
  Program ödeneği Gerçekleşen Ödeneğin 

Gerçekleşen İlk durum Son durum 
 

ilk 
durumuna 

  Ödenek Ödenek  göre sapma  

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL (%) 
1-Temizlik 13.920 17.000 19.400 19.370 7 
2-Koruma ve güvenlik 49.367 57.750 73.330 73.272 (10) 
3-Araç kiralama 2.337 2.700 2.870 2.835 (7) 
4-Tahmil tahliye 26.621 14.500 31.600 31.576 52 
5-Personel taşıma 4.124 6.000 4.550 4.520 (18) 
6-Taşıma giderleri 30.180 47.051 44.051 24.166 (60) 
7-Diğer hizmet alımları 1.149 550 990 972 15 
8-Bakım onarım hiz. alımları 8.205 16.500 11.010 11.007 (59) 

Toplam 135.903 162.051 187.801 167.718 (28) 

Hizmet alımları 2016 yılında önceki yıla göre % 23,4 oranında 31,8 milyon TL 
artarak 167,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Hizmet alımlarının en önemli kalemlerinden olan taşıma ve tahmil tahliye hizmet 
alımları, münferit olarak taşra şube müdürlüklerince yetkileri çerçevesinde, güvenlik, 
temizlik ve araç kiralama hizmetleri merkezden topluca gerçekleştirilmektedir. 

2016 yılında yapılan hizmet alımlarının bir bölümü aşağıda açıklanmıştır.  
-Araç kiralaması: 
TMO’nun ihtiyaç duyduğu 160 aracın 2 yıl süreyle (15.02.2016-15.02.2018) 

kiralanması işine Yönetim Kurulunun 21.10.2015 tarih ve 16/89-4 sayılı kararı ile 
başlanılmıştır. 28.10.2015 tarihinde Genel Müdürden ihale onay belgesi alınmıştır. 
08.12.2015 tarihinde yapılacak ihale için 13.11.2015 tarihinde 4 ve 8. grup araçların 
niteliklerinde değişiklikler öngörülerek zeyilname yayımlanmış, ancak Genel Müdürün 
08.12.2015 tarih ve E.339190 sayılı onayı ile “… teknik şartname ve eklerinde yer alan 
araç tipleri ve araç sayısında şubelerle yapılan görüşmeler sonucunda değişiklik 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.” gerekçesiyle ihale iptal edilmiştir.  

 15.02.2016-15.02.2018 dönemi için 08.12.2015 tarihinde yapılacak ihalenin 
08.12.2015 tarihinde iptalinden sonra, 16.02.2016-31.12.2017 dönemi için yeniden 
toplam 164 araç için ihaleye çıkılmış ve 19.01.2016 tarihinde 2 firmanın katılımı ile 
ihale yapılmış, ancak isteklilerin teklifinin değerlendirme çalışmaları devam etmekte 
iken,“….Kurumumuzun yeniden yapılandırılması hususunun gündemde olması 
nedeniyle 2 yıl süreli olarak yapılan ihalenin sonuçlandırılması ve olası bir değişiklik 
nedeniyle araç ihtiyacının işin sözleşmesinde belirtilen iş eksilişi oranının altına 
düşmesi durumunda sözleşme bedeli ile gerçekleşme miktarı arasındaki bedelin %5’i 
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oranında yüklenici firmaya yüklenici karı ve genel gider için ödeme yapılması …”  
gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi, mevcut sözleşmenin süresinin bitmesine az zaman 
kalması (15.02.2016) nedeniyle, 75 günlük ihtiyaç için pazarlık usulü ihale yapılması, 
kuruluşun araç ihtiyacının kesinleştirilmesinden sonra uzun süreli hizmet alımı 
ihalesinin tekrar yapılması konusunda 02.02.2016 tarih ve E.34715 sayılı olur alınmıştır. 

75 günlük yaklaşık maliyeti 524,3 bin TL olan 156 adet taşıt aracının kiralanması 
için 7 firma davet edilerek 3 firmanın katılımı ile 08.02.2016 tarihinde yapılan ihaleye 
göre 16.02.2016 tarihinde, 16.02.2016-30.04.2016 tarihleri arası dönem için 523,1 bin 
TL üzerinden sözleşme imzalanmış ve uygulamada bazı araç gruplarında iş azalışı, 
bazılarında ise iş artışı olması sonucunda 9 araçlık iş artışı gerçekleşmiştir. 

75 günlük hizmet alımı süresinin sonunda 01.05.2016-30.04.2017 dönemi için 
4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 170 taşıt aracının 
kiralanması konusunda 22.03.2016 tarih ve E.85820 sayılı olur alınmıştır. 

2.808,9 bin TL yaklaşık bedel hesaplanan ihale için 23.03.2016 tarih ve E.86727 
sayılı ihale onayı doğrultusunda 28.03.2016 tarihli KİK bülteninde duyuru yapılmış, 
komisyon oluşturulmuş, ihale tarihi olarak 25.04.2016 belirlenmişken, sözleşmenin 
30.04.2016 tarihine yetiştirilemeyeceği gerekçesi ile ihale sonuçlandırılmadan 
15.04.2016 tarihinde iptal edilmiştir.  

Bir yıl süreli bu ihalenin iptal edilmesi üzerine, yeni ihale yapılana kadar 45 gün 
süreli 01.5.2016-14.06.2016 dönemi için pazarlıkla taşıt kiralanması konusunda 
08.04.2016 tarih ve E.104549 sayılı olur alınmış ve 11.04.2016 tarihinde 1.918,8 bin TL 
yaklaşık bedelle, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlıkla 170 aracın 
kiralanması konusunda ihale onay belgesi alınmıştır. 

15.04.2016 tarih ve E.110798 sayılı olurla; 01.05.2016-30.04.2017 dönemini 
kapsayan bir yıllık ihale ile 01.05.2016-14.06.2016 dönemini kapsayan 45 günlük 
pazarlıkla araç kiralama ihalesinin iptal edilmesi, bunların yerine 01.05.2016-
31.12.2016 dönemi için 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesindeki, “Doğal afetler, salgın 
hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından 
önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması …” hükmü çerçevesinde pazarlıkla 170 taşıt aracının 
kiralanması kararlaştırılmıştır. 

İhalenin yaklaşık bedeli, 2014 yılında yapılan 145 araçlık ihalede bulunan fiyatlar 
yıllık ÜFE değişimi doğrultusunda güncellenerek ulaşılan tutar ile bu ihalede 
kullanılacak olan araç takip sistemi ve 14 araca konulacak navigasyon sistemi de dahil 
edilerek 1.918,7 bin TL olarak belirlenmiştir. 

Bu amaçla, 15.04.2016 tarihinde 8 firma davet edilmiş, daha sonra istekli 
olduğunu bildiren bir firma da davetliler arasına alınmış ve 22.04.2016 tarihinde birinin 
teşekkür mektubu verdiği 2 katılımcıdan birinin teklif ettiği 1.967,4 bin TL birinci ve 
1.839,7 bin TL ikinci teklifi üzerinden ihale sonuçlandırılmış ve bu tutar üzerinden 
komisyon kararına bağlanmış ve onaylanmıştır. 

Süresi 15.02.2016 tarihinde sona erecek olan taşıt aracı kiralama ihalesi 
işlemlerine 21.10.2015 tarihinde başlanmış ve teknik şartnamedeki eksikler gerekçe 
gösterilerek 08.12.2015 tarihinde yapılacak ihalenin iptal edilmesinden sonra, aynı 
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dönem için 19.01.2016 tarihinde yeni ihale yapılmış, ancak bu ihalenin de Kurumun 
yeniden yapılanma süreci gerekçe gösterilerek iptal edilmiş olması, her iki ihalenin 
hazırlık çalışmalarının yeterli şekilde yapılmadığını göstermektedir. Ayrıca ihalenin 
iptaline gerekçe gösterilen Kurumun o gün için gündemde olan ve kısa süre sonra 
sonuçlanabilecek bir yeniden yapılanma çalışmasının bulunmadığı, bulunsa bile bunun 
zaten ihalenin iptali ile yeni ihalenin hazırlık çalışmaları sırasında biline bileceği de bir 
gerçektir. 

Diğer taraftan ilk iki ihalenin iptalinden sonra 75 günlük pazarlıkla hizmet alımı 
süresi içerisinde de zamanında ihaleye çıkılmamış, 30.04.2016 tarihinde önceki hizmet 
alımının süresi bitecek olmasına rağmen, 25.04.2016 tarihinde ihale yapılması 
kararlaştırılmış ve sonra da işlemlerin 30.04.2016 tarihine yetişmeyeceği gerekçesiyle 
iptal edilmiştir.  

Zamanında yapılmayan işlemlerden dolayı meydana gelen aksaklık, 4734 sayılı 
Kanunun 21/b maddesindeki, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı 
tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen 
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması …” 
hükmüne gerekçe gösterilerek açık ihale usulü ile yapılması gereken taşıt aracı kiralama 
ihalesi, mevzuata aykırı olarak pazarlık usulü ile yapılmıştır. Devam eden süreçte de 
kiralanacak taşıt aracı sayısında bir azalma olmamış, ilk ihalede 160 olarak belirlenen 
araç sayısı, pazarlıkla yapılan son ihalede 170’e çıkartılmıştır. 

-Temizlik hizmet alımı: 
TMO Yönetim Kurulunun 21.10.2015 tarih ve 16/87-2 sayılı Kararıyla 

01.01.2016-31.12.2017 arası dönem için hizmet alımı yapılması öngörülmüştür. 
Bu çerçevede, 528 kişi ile TMO Genel Müdürlük ve bağlı iş yerlerinin temizlik 

ve diğer işlerinin gördürülmesinde 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arası 2 yıllık dönem 
için açık ihale usulü ile hizmet alımı konusunda 28.10.2015 tarih ve E.294825 sayılı 
“İhale Onay Belgesi” alınmıştır. 

İhale dokümanı alan firmalardan ikisinin başvurusu üzerine, ilki 23.11.2015 
tarihinde, ikincisi 03.12.2015 tarihinde olmak üzere iki kez zeyilname yayımlanmış,  
ikinci zeyilname ihale tarihinden 10 günden daha az süre kalan bir tarihte 
yayımlandığından, 04.12.2015 olan ihale tarihi de 15.12.2015 tarihine ertelenmiştir. 

15.12.2015 tarihinde yapılan ihaleye geçerli 9 teklif gelmiştir. Üç katılımcının 
teklifi sınır değerin altında olduğundan aşırı düşük sorgulaması yapılmasına 22.12.2015 
tarihinde ihale komisyonunca karar verilmiş ve durum söz konusu firmalara 05.01.2015 
tarihinde bildirilmiştir. 

Bu süreç devam ederken, “… ihale dokümanına ilişkin itiraz oluştuğundan, ihale 
tarihi ertelendiğinden ihale süreci nedeniyle pazarlık usulü ihale yapılması zarureti 
doğmuştur…” gerekçesi ile 01.01.2016-15.03.2016 tarihleri arasında pazarlıkla temizlik 
ve diğer işler için 528 kişilik hizmet alımı yapılmıştır. 

08.01.2016 tarih ve E.8277 sayılı olurla; 01.01.2016-31.12.2017 dönemi için 
devam eden ihalenin iptal edilmesi, teknik şartnamedeki kişi sayısı ve ücretlerin günün 
şartlarına göre yeniden belirlenmesi, teknik şartnamenin revize edilmesinden sonra 
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dönem için 19.01.2016 tarihinde yeni ihale yapılmış, ancak bu ihalenin de Kurumun 
yeniden yapılanma süreci gerekçe gösterilerek iptal edilmiş olması, her iki ihalenin 
hazırlık çalışmalarının yeterli şekilde yapılmadığını göstermektedir. Ayrıca ihalenin 
iptaline gerekçe gösterilen Kurumun o gün için gündemde olan ve kısa süre sonra 
sonuçlanabilecek bir yeniden yapılanma çalışmasının bulunmadığı, bulunsa bile bunun 
zaten ihalenin iptali ile yeni ihalenin hazırlık çalışmaları sırasında biline bileceği de bir 
gerçektir. 

Diğer taraftan ilk iki ihalenin iptalinden sonra 75 günlük pazarlıkla hizmet alımı 
süresi içerisinde de zamanında ihaleye çıkılmamış, 30.04.2016 tarihinde önceki hizmet 
alımının süresi bitecek olmasına rağmen, 25.04.2016 tarihinde ihale yapılması 
kararlaştırılmış ve sonra da işlemlerin 30.04.2016 tarihine yetişmeyeceği gerekçesiyle 
iptal edilmiştir.  

Zamanında yapılmayan işlemlerden dolayı meydana gelen aksaklık, 4734 sayılı 
Kanunun 21/b maddesindeki, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı 
tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen 
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması …” 
hükmüne gerekçe gösterilerek açık ihale usulü ile yapılması gereken taşıt aracı kiralama 
ihalesi, mevzuata aykırı olarak pazarlık usulü ile yapılmıştır. Devam eden süreçte de 
kiralanacak taşıt aracı sayısında bir azalma olmamış, ilk ihalede 160 olarak belirlenen 
araç sayısı, pazarlıkla yapılan son ihalede 170’e çıkartılmıştır. 

-Temizlik hizmet alımı: 
TMO Yönetim Kurulunun 21.10.2015 tarih ve 16/87-2 sayılı Kararıyla 

01.01.2016-31.12.2017 arası dönem için hizmet alımı yapılması öngörülmüştür. 
Bu çerçevede, 528 kişi ile TMO Genel Müdürlük ve bağlı iş yerlerinin temizlik 

ve diğer işlerinin gördürülmesinde 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arası 2 yıllık dönem 
için açık ihale usulü ile hizmet alımı konusunda 28.10.2015 tarih ve E.294825 sayılı 
“İhale Onay Belgesi” alınmıştır. 

İhale dokümanı alan firmalardan ikisinin başvurusu üzerine, ilki 23.11.2015 
tarihinde, ikincisi 03.12.2015 tarihinde olmak üzere iki kez zeyilname yayımlanmış,  
ikinci zeyilname ihale tarihinden 10 günden daha az süre kalan bir tarihte 
yayımlandığından, 04.12.2015 olan ihale tarihi de 15.12.2015 tarihine ertelenmiştir. 

15.12.2015 tarihinde yapılan ihaleye geçerli 9 teklif gelmiştir. Üç katılımcının 
teklifi sınır değerin altında olduğundan aşırı düşük sorgulaması yapılmasına 22.12.2015 
tarihinde ihale komisyonunca karar verilmiş ve durum söz konusu firmalara 05.01.2015 
tarihinde bildirilmiştir. 

Bu süreç devam ederken, “… ihale dokümanına ilişkin itiraz oluştuğundan, ihale 
tarihi ertelendiğinden ihale süreci nedeniyle pazarlık usulü ihale yapılması zarureti 
doğmuştur…” gerekçesi ile 01.01.2016-15.03.2016 tarihleri arasında pazarlıkla temizlik 
ve diğer işler için 528 kişilik hizmet alımı yapılmıştır. 

08.01.2016 tarih ve E.8277 sayılı olurla; 01.01.2016-31.12.2017 dönemi için 
devam eden ihalenin iptal edilmesi, teknik şartnamedeki kişi sayısı ve ücretlerin günün 
şartlarına göre yeniden belirlenmesi, teknik şartnamenin revize edilmesinden sonra 

 

 
 

16.03.2106-31.12.2017 tarihleri arasındaki dönem için ihale sürecinin yeniden 
başlatılması öngörülmüştür. 

Bu süreç başlatılmadan 16.03.2016-31.05.2016 dönemi için pazarlıkla 4.445 bin 
TL’ye 584 kişilik hizmet alımı yapılmıştır. 

Bu kısa süreli pazarlıkla hizmet alımı sürerken, Genel Müdürlüğün 22.03.2016 
tarih ve E.85918 sayılı oluru ile “hizmet alımında çalışan personel ücretleri, asgari ücret 
ve asgari ücretin katları arasında belirlendiği, 2016 yılında asgari ücretin yeniden 
belirlenmiş olması nedeniyle, Kurumda çalışan personel ile hizmet alımı kapsamında 
çalışacak personel ücretlerinde denge oluşturulması açısından teknik şartnamelerde yer 
alan personel ücret oranlarının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı, ayrıca 
Kurumun yeniden yapılandırılması hususunun gündemde olması ve olası bir 
değişiklikte gereksiz harcama oluşmaması, sözleşme kapsamında cezalı duruma 
düşülmemesi” gerekçe gösterilerek açık ihale ile yapılan 2 yıl süreli ihalelerin iptal 
edilmesi, bu arada hizmetlerin devamı için sözleşme süresinin 31.05.2016 tarihinde sona 
erecek olması da dikkate alınarak Yönetim Kurulundan 2 yıl süreli olarak yapılması 
konusunda izin alınan ihalelerin, açık ihale usulü ile bir yıl süreli olarak yapılması kabul 
edilmiştir. 

01.06.2016-31.05.2017 dönemi için çıkılan ihalede 41 firma ihale dokümanı satın 
almış, 13 firma teklif, 1 firma teşekkür mektubu vermiş; katılanlardan 6’sının teklifi 
aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulmuş ve bunlardan 4’ünün savunması kabul 
edilmiştir. İdarece ihale sonucuna yapılan 6 itiraz reddedilmiş, ancak KİK’e yapılan 2 
başvurudan 1’i haklı bulunmuştur.     

KİK’in incelemesinde; aşırı düşük sorgulaması yetersiz görülerek üzerine ihale 
yapılmasına karar verilen firmanın teklifinin geçersiz sayılarak değerlendirme dışı 
bırakılmasına karar verilmiş olup, ihale komisyonu buna göre 01.08.2016 tarihinde 
yeniden karar vermiştir. Ancak itirazlar nedeniyle sürecin uzamasından dolayı, ihalenin 
başlangıçta kapsadığı tarih içinde birkaç kez kısa süreli doğrudan temin ve pazarlık 
usulü ile hizmet alımı yapıldığından sözleşme, firma teklifinin kalan süreye ilişkin olan 
tutarı üzerinden 01.11.2016 tarihinden geçerli olacak şekilde imzalanmıştır. 

Yukarıda genişçe açıklandığı üzere, ihale işlemlerine, ihaleye itirazların da 
olabileceği dikkate alınmadan yeterli süre önce başlatılmamış olması, temizlik ve diğer 
hizmet alımı için başlanmış olan ihale süreci, teknik şartnamedeki eksiklikler, ihale 
sürecinin iptaller, itirazlar vb. nedenlerle uzaması, İdarenin açık ihale usulüyle alması 
gereken hizmet alımının birçok kez doğrudan temin ve pazarlık usulü gibi yöntemlerle 
yapılmasına neden olmuştur.  

Bu durum, Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine uygun olmayan şekilde 
hizmet alımı yapılmasının yanında, İdareyi bir yıl boyunca meşgul etmiştir. 
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-Özel güvenlik hizmet alımı: 
TMO Yönetim Kurulunun 21.10.2015 tarih ve 16/88-3 sayılı kararı ile 

01.01.2016-31.12.2017 dönemi için 1.715 kişilik özel güvenlik hizmet alımının, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür.  

04.12.2016 tarihinde yapılacak ihalenin duyurusu 4 Kasım 2015 tarihli Kamu 
İhale Bülteninde yayımlanmıştır. 

İhale sürecinde 3 katılımcı firma, ihale dokümanında eksiklikler olduğu 
gerekçesiyle TMO’ya başvurmuş, İdarece de kabul edilmiş olan eksiklikler için 
öncelikle zeyilname yapılarak düzeltme yoluna gidilmiş ve bu doğrultuda 04.12.2015 
tarihinde yapılacak ihale 16.12.2015 tarihine ertelenmiş, ancak bu gelişmelerden dolayı 
ihalenin zamanında sonuçlandırılamayacağı varsayılarak, öncelikle ihale döneminin 
01.01.2016-15.03.2016 tarihleri arasındaki süresi için pazarlıkla hizmet alımı yapılmış, 
daha sonra da teknik şartnamedeki eksiklikler, özel güvenlik personeli sayısının revize 
edilmesi gereği, asgari ücretin iyileştirme yapılarak yeniden belirlenmesinin, özel 
güvenlikçi ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarttığı gerekçesi 
ile başlatılan ihalenin iptal edilmesi ve teknik şartnamenin revize edilmesinden sonra 
16.03.2016-31.12.2017 dönemi için yeniden ihale yapılması 08.01.2016 tarih ve E.8276 
sayılı olurla kabul edilmiştir. 

İhalenin iptalinden sonra, 16.03.2016-31.05.2016 döneminde 2.136 kişilik 
pazarlıkla hizmet alımı yapılması konusunda 29.01.2016 tarih ve E.29907 sayılı olur ile 
18.02.2016 tarihinde yapılacak ihale için 08.02.2016 tarih ve E.40952 sayılı ihale onay 
belgesi alınmış ve 8 firmanın davet edildiği ihale tek başına bir iş ortaklığının katılımı 
ile yapılmıştır. 

22.03.2016 tarih ve E.85918 sayılı olurla, 2016 yılında asgari ücretin yeniden 
belirlenmiş olması, kurum personeli ile hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak 
personelin ücreti arasında denge oluşturulması, ayrıca Kurumun yeniden yapılanma 
sürecinde olası bir değişiklikte cezalı duruma düşülmemesi için 2 yıl süreli ihalelerin 
iptal edilmesi kararlaştırılmış ve 01.06.2016 tarihinden itibaren 31.05.2017 tarihine 
kadar bir yıl süreyle özel güvenlik hizmet alımı yapılması için 23.03.2016 tarih ve 
E.86696 sayılı olur ve 25.03.2016 tarih ve E.89704 sayılı ihale onay belgesi alınmıştır. 
Esasen 16.03.2016-31.12.2017 dönemi için yeniden ihale yapılması 08.01.2016 tarih ve 
E.8276 sayılı olurla kabul edilmişse de ihale dönemi tarihi yeniden belirlenerek yeni bir 
“olur” alınmıştır. 

Açık ihale yöntemiyle yapılan ihalede süreç tamamlanıp ihale komisyonunca, 
73.491,6 bin TL bedel üzerinden bir iş ortaklığına ihale edilmesine karar da verilmişken, 
katılımcı firmaların şikayeti üzerine, çalıştırılacak güvenlik görevlilerinde 5188 sayılı 
Kanunun aradığı şartların dışında, şartnamelere başkaca şartların konulduğu 
gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu 25.05.2016 tarihinde ihalenin iptal edilmesine karar 
vermiştir.   

Bu ihalenin iptali üzerine hizmetin kesintisiz devamlılığının sağlanması için, 
01.06.2016-31.08.2016 tarihleri arası dönemde pazarlıkla 2.035 kişilik özel güvenlik 
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-Özel güvenlik hizmet alımı: 
TMO Yönetim Kurulunun 21.10.2015 tarih ve 16/88-3 sayılı kararı ile 

01.01.2016-31.12.2017 dönemi için 1.715 kişilik özel güvenlik hizmet alımının, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür.  

04.12.2016 tarihinde yapılacak ihalenin duyurusu 4 Kasım 2015 tarihli Kamu 
İhale Bülteninde yayımlanmıştır. 

İhale sürecinde 3 katılımcı firma, ihale dokümanında eksiklikler olduğu 
gerekçesiyle TMO’ya başvurmuş, İdarece de kabul edilmiş olan eksiklikler için 
öncelikle zeyilname yapılarak düzeltme yoluna gidilmiş ve bu doğrultuda 04.12.2015 
tarihinde yapılacak ihale 16.12.2015 tarihine ertelenmiş, ancak bu gelişmelerden dolayı 
ihalenin zamanında sonuçlandırılamayacağı varsayılarak, öncelikle ihale döneminin 
01.01.2016-15.03.2016 tarihleri arasındaki süresi için pazarlıkla hizmet alımı yapılmış, 
daha sonra da teknik şartnamedeki eksiklikler, özel güvenlik personeli sayısının revize 
edilmesi gereği, asgari ücretin iyileştirme yapılarak yeniden belirlenmesinin, özel 
güvenlikçi ücretlerinin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarttığı gerekçesi 
ile başlatılan ihalenin iptal edilmesi ve teknik şartnamenin revize edilmesinden sonra 
16.03.2016-31.12.2017 dönemi için yeniden ihale yapılması 08.01.2016 tarih ve E.8276 
sayılı olurla kabul edilmiştir. 

İhalenin iptalinden sonra, 16.03.2016-31.05.2016 döneminde 2.136 kişilik 
pazarlıkla hizmet alımı yapılması konusunda 29.01.2016 tarih ve E.29907 sayılı olur ile 
18.02.2016 tarihinde yapılacak ihale için 08.02.2016 tarih ve E.40952 sayılı ihale onay 
belgesi alınmış ve 8 firmanın davet edildiği ihale tek başına bir iş ortaklığının katılımı 
ile yapılmıştır. 

22.03.2016 tarih ve E.85918 sayılı olurla, 2016 yılında asgari ücretin yeniden 
belirlenmiş olması, kurum personeli ile hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak 
personelin ücreti arasında denge oluşturulması, ayrıca Kurumun yeniden yapılanma 
sürecinde olası bir değişiklikte cezalı duruma düşülmemesi için 2 yıl süreli ihalelerin 
iptal edilmesi kararlaştırılmış ve 01.06.2016 tarihinden itibaren 31.05.2017 tarihine 
kadar bir yıl süreyle özel güvenlik hizmet alımı yapılması için 23.03.2016 tarih ve 
E.86696 sayılı olur ve 25.03.2016 tarih ve E.89704 sayılı ihale onay belgesi alınmıştır. 
Esasen 16.03.2016-31.12.2017 dönemi için yeniden ihale yapılması 08.01.2016 tarih ve 
E.8276 sayılı olurla kabul edilmişse de ihale dönemi tarihi yeniden belirlenerek yeni bir 
“olur” alınmıştır. 

Açık ihale yöntemiyle yapılan ihalede süreç tamamlanıp ihale komisyonunca, 
73.491,6 bin TL bedel üzerinden bir iş ortaklığına ihale edilmesine karar da verilmişken, 
katılımcı firmaların şikayeti üzerine, çalıştırılacak güvenlik görevlilerinde 5188 sayılı 
Kanunun aradığı şartların dışında, şartnamelere başkaca şartların konulduğu 
gerekçesiyle Kamu İhale Kurulu 25.05.2016 tarihinde ihalenin iptal edilmesine karar 
vermiştir.   

Bu ihalenin iptali üzerine hizmetin kesintisiz devamlılığının sağlanması için, 
01.06.2016-31.08.2016 tarihleri arası dönemde pazarlıkla 2.035 kişilik özel güvenlik 

 

 
 

hizmet alımı yapılmış, fakat itirazlar nedeniyle bu ihale de ancak 20.07.2016 tarihinde 
sonuçlandırılabildiğinden; 

-01.06.2016-13.06.2016 dönemi için doğrudan temin suretiyle, 
-14.06.2016- 31.07.2016 dönemi için pazarlıkla, 
özel güvenlik hizmet alımı yapılmış, 01.06.2016-31.08.2016 dönemi için 

yapılmış olan ihale bir ay uygulanabilmiştir. İhale tutarı da kalan süre kadarıyla 6.203,3 
bin TL tutarında yeniden hesaplanmıştır. 

Kısa süreli hizmet alımları devam ederken, 01.09.2016-31.08.2017 dönemi özel 
güvenlik hizmet alımı için, 10.06.2016 tarih ve E.171179 sayılı olur ve buna göre de 
10.06.2016 tarih ve E.172042 sayılı ihale onay belgesi alınmıştır.  

13 firmanın doküman satın aldığı ihale 4 firmanın katılımı ile 14.07.2016 
tarihinde yapılmış, geçerli tekliflerden en düşük 66.512,3 bin TL tutar üzerinden ihale 
edilmesine karar verilmiştir. 

Katılımcılardan bir firmanın itirazı, TMO ve KİK tarafından 09.09.2016 tarihinde 
reddedilmiş ve 12.10.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Bu ihalenin de zamanında sonuçlandırılamamış olması nedeniyle, 01.09.2016-
31.10.2016 dönemi için 1.814 kişilik özel güvenlik hizmet alımı konusunda 08.08.2016 
tarih ve E.230165 sayılı olur ve 10.08.2016 tarih ve E.232201 sayılı ihale onay belgesi 
alınmıştır. 

Bu çerçevede 15.08.2016 tarihinde pazarlık usulü yapılacak ihale, davet edilen 3 
firmadan birinin katılımı ile 11.743,4 bin TL üzerinden sonuçlandırılmıştır.     

Yukarıda etraflıca açıklandığı üzere, 21.10.2015 tarihinde başlatılan ihale süreci 
ancak 12.10.2016 tarihinde sonuçlandırılabilmiştir. İhale süreci yaklaşık bir yıl sürmüş, 
bu süre içerisinde hizmetin devamlılığının sağlanması için birçok kez pazarlık ve 
doğrudan temin gibi yöntemlerle hizmet alımına başvurulması gerekmiştir. Dolayısıyla, 
iptallerin bir kısmı ihale dokümanındaki eksikliklerden kaynaklanmış olup, yıl boyunca 
önemli bir emek kaybı yaşanmıştır.  

-Nitelikli personel hizmet alımı: 
TMO’da nitelikli personel hizmet alımı, Yönetim Kurulunun 23.10.2014 tarih ve 

23/91-1 sayılı kararıyla başlanan ve 11.05.2015-10.05.2016 dönemi için sözleşmeye 
bağlanan işin devamı olarak, 11.05.2016-31.08.2016 döneminde yaklaşık bedeli 4.992,2 
bin TL olan 283 kişilik nitelikli personel hizmet alımı, ihale onay belgesinde gösterilen 
“… personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen alt işveren 
çalışanlarının kadroya alınacağının açıklanması ve söz konusu çalışanların kadroya 
alınmasını sağlayacak yasal düzenlemenin henüz yayımlanmaması ve ihale süreci 
nedeniyle pazarlık usulü ile ihale yapılması zarureti doğmuştur.” gerekçesine 
dayandırılarak pazarlık usulü ile 25.04.2016 tarihinde 4 isteklinin katılımı ile ihale 
edilmiştir. İhalede 3 katılımcının teklifi asgari işçilik maliyetinin altında olduğundan 
değerlendirme dışı bırakılmış ve iş, diğer teklif sahibi katılımcıyla 4.888,1 bin TL 
üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır. 
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4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlilik kuralları” 
başlıklı 10 uncu maddesinde ve Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini 
gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; iş deneyim belgelerinin dayanağı olan 
işin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilmiş olması öngörülmüş olmakla birlikte, özel güvenlik ve 
nitelikli personel hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak, özel sektöre bedel 
içermeyen sözleşme kapsamında yapılan işin fatura tutarları kabul edilmiştir.  

Bir başka kamu kuruluşunun ihalesinde kabul edilmeyen uygulama konusunda 
yapılan itiraz üzerine KİK, başvuru sahibinin isteğini yerinde görerek, özel sektöre 
sözleşme süresi içerisinde gerçekleştirilen işin faturalarındaki tutarlarının toplamının, 
toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebileceği yolunda 17.05.2017 tarih ve 2017/24 
sayılı toplantısında düzeltici işlem kararı almıştır.  

Yukarıda geniş bir şekilde açıklanan hizmet alım ihaleleri topluca 
değerlendirildiğinde; 

-Hizmet alım ihale işlemlerine, mevcut sözleşmenin süresinin bitiminden önce 
sonuçlandırılacak şekilde yeterli süre önce hazırlık çalışmalarına başlanılmadığı, 

-İhale dokümanlarında, ihalenin ertelenmesi ve iptal edilmesine neden olabilecek 
eksikliklerin bulunduğu,  

-İhale işlemlerine geç başlanılması, ihale dokümanlarındaki eksiklikler 
dolayısıyla ihalelerin ertelenmesi veya iptal edilmesi sonucunda; 4734 sayılı Kanunun 
21/b maddesindeki, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi 
ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü çerçevesinde 
pazarlıkla ve 22/d maddesine göre doğrudan temin suretiyle kısa süreli, (taşıt araçları 
için uzun süreli) olarak, Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci 
maddesindeki, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, 
eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla 
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludur.  

… 
… 
Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında 

ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir. 

…” 
hükmüne uygun düşmeyen doğrudan temin ve pazarlık yöntemleriyle hizmet 

alımı yapıldığı,  
görülmüştür. 
İhalelerde mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanması, süreklilik arz eden 

hizmet alımlarının sözleşme dönemi bitmeden önce sonuçlandırılması için, yapılacak 
itirazların ve şikayet başvurularının da olabileceği dikkate alınarak, yeterli zaman önce 
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4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlilik kuralları” 
başlıklı 10 uncu maddesinde ve Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini 
gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; iş deneyim belgelerinin dayanağı olan 
işin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilmiş olması öngörülmüş olmakla birlikte, özel güvenlik ve 
nitelikli personel hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak, özel sektöre bedel 
içermeyen sözleşme kapsamında yapılan işin fatura tutarları kabul edilmiştir.  

Bir başka kamu kuruluşunun ihalesinde kabul edilmeyen uygulama konusunda 
yapılan itiraz üzerine KİK, başvuru sahibinin isteğini yerinde görerek, özel sektöre 
sözleşme süresi içerisinde gerçekleştirilen işin faturalarındaki tutarlarının toplamının, 
toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebileceği yolunda 17.05.2017 tarih ve 2017/24 
sayılı toplantısında düzeltici işlem kararı almıştır.  

Yukarıda geniş bir şekilde açıklanan hizmet alım ihaleleri topluca 
değerlendirildiğinde; 

-Hizmet alım ihale işlemlerine, mevcut sözleşmenin süresinin bitiminden önce 
sonuçlandırılacak şekilde yeterli süre önce hazırlık çalışmalarına başlanılmadığı, 

-İhale dokümanlarında, ihalenin ertelenmesi ve iptal edilmesine neden olabilecek 
eksikliklerin bulunduğu,  

-İhale işlemlerine geç başlanılması, ihale dokümanlarındaki eksiklikler 
dolayısıyla ihalelerin ertelenmesi veya iptal edilmesi sonucunda; 4734 sayılı Kanunun 
21/b maddesindeki, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi 
ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya 
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü çerçevesinde 
pazarlıkla ve 22/d maddesine göre doğrudan temin suretiyle kısa süreli, (taşıt araçları 
için uzun süreli) olarak, Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci 
maddesindeki, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, 
eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla 
ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla 
sorumludur.  

… 
… 
Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında 

ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde 
kullanılabilir. 

…” 
hükmüne uygun düşmeyen doğrudan temin ve pazarlık yöntemleriyle hizmet 

alımı yapıldığı,  
görülmüştür. 
İhalelerde mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanması, süreklilik arz eden 

hizmet alımlarının sözleşme dönemi bitmeden önce sonuçlandırılması için, yapılacak 
itirazların ve şikayet başvurularının da olabileceği dikkate alınarak, yeterli zaman önce 

 

 
 

hazırlık işlemlerine başlanılması ve ihale dokümanlarında ihalelerin ertelenmesi veya 
iptaline gerekçe olabilecek eksikliklerin bırakılmamasına özen gösterilmesi önerilir.   

-Uzun süreli kiralama garantisi verilerek özel sektöre depo yaptırılması: 
TMO Ana Statüsünde, “Görev alanındaki ürünlerin piyasasını düzenlemek için, 

ürünlerin kapalı depolarda muhafazasını sağlamak amacıyla diğer kişi ve kuruluşlar 
tarafından inşa edilmiş ve/veya inşa edilecek depoları uzun sürelerle kiralamak; bu 
amaçla yapılacak depolara kiralama garantisi vermek,” TMO’nun görevleri arasında 
bulunmaktadır.  

Ayrıca,  Bakanlar Kurulunun 24.05.2012 tarih ve 2012/3241 sayılı Kararı ile 
8/6/2009 tarihli ve 2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda değişiklikler yapılarak, "(3) 
TMO; 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa 
ilişkin uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaya, 
belirleyeceği usul ve esaslarla lisanslı depoculuk şirketleri tarafından düzenlenecek 
ürün senetlerini satın almaya ve bu hususlara ilişkin iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir." 
hükmü ile lisanslı depoculuğun geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmak TMO’ya 
görev olarak verilmiştir.  

TMO’ca umumi mağazacılık faaliyetlerine ilişkin  usul ve esaslar belirlenmiş ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) incelemesine sunulmuş, 
ancak 08.07.2009 tarih ve 3742 sayılı yazı ile “… anılan Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca umumi mağazacılık kapsamında verilecek hizmetler için alınacak ücretlerin 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşünün alınarak Bakanlığımız onayına 
sunulması …” gereği belirtilmiştir.  

TMO'nun satın almış olduğu ürünlerin sağlıklı koşullarda miktar ve kalite kaybı 
yaşanmadan uzun süreli depolanması ve bu yolla daha işlevsel bir piyasa düzenlemesi 
yapılabilmesine imkan verecek uzun süreli kiralama yoluyla, bilimsel ve modern 
depoculuk kriterlerine uygun depo yaptırması ile şehir merkezlerinde kalan depoların 
yanı sıra düşük kapasiteli ve rantabl olmayan çok sayıdaki deponun satış yoluyla 
değerlendirilmesi konusunda Genel Müdürlüğün 15.08.2016 tarih ve E.237901 sayılı 
oluruyla oluşturulan komisyonun konuyu değerlendirmesi sonucunda; 

“-TMO üreticilerden satın almış olduğu ürünlerin yarısına yakın bir bölümünü 
toprak altında ilkel koşullarda her türlü doğal risklere açık bir şekilde depolamakta 
olduğu, özellikle taban suyunun yüksek olduğu Trakya Bölgesinde, açık arazide sap-
saman üzerine yığın yapılmak suretiyle stoklanan ürünlerde, tabandan başlayan ve 
stoklu ürünün iç kesimlerine yayılan bloklaşmalar, bozulmalar ve kayıplar meydana 
gelmekte olduğu, "Açık Yığın" diye tabir edilen açık arazide toprak içi stoklama 
yönteminde aşırı yağmur sel vb. afetlerin yanı sıra haşere ve diğer zararlılardan 
kaynaklanan kayıplar oluştuğu, 

-TMO'nun depolama kapasitesinin yetersiz olduğu, mevcut depolarının birçoğu 
da havalandırma, toz toplama, sıcaklık kontrolü vb. gibi bilimsel depoculuk kriterlerine 
sahip olmadığı, depo yetersizliği nedeniyle irili ufaklı çok sayıda depo kiralanmak 
zorunda kalındığı ve bilimsel depo kriterlerine sahip olmayan kiralık depolarda bir 
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yıldan fazla ürün depolanması durumunda; çatlama, kırılma ve mikotoksin riskinin 
ortaya çıktığı, 

-Mısırda yoğun üretim yapılmakta olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
kiralanabilecek depo sayısı çok kısıtlı olduğundan, Akdeniz Bölgesinden depo 
kiralanarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bu depolara nakliye yapılmakta olduğu, 
bunun sonucu miktarlarda nakliye bedeli ödendiği, başka bölgelere nakliyede ürünün 
fazla sayıda yükleme ve boşaltma cihazlarından geçtiğinden mısırda çatlama ve kırılma 
nedeniyle kalite kaybı yaşanmakta ve bunun sonucunda üründe mikotoksin oluşumu ve 
bozulma riski ile karşı karşıya kalınmakta olduğu, 

-TMO'nun mevcut depolarının genellikle düşük kapasiteli ve çok fazla noktada 
bulunması, başta güvenlik görevlisi olmak üzere çok fazla sayıda personel istihdamını 
gerektirmekte, işletme maliyetlerinin gerektiğinden fazla olmasına neden olmakta, 
dolayısıyla maliyet kaynaklı olarak TMO'nun iç piyasaya yönelik satış fiyatlarının 
yüksek olmasına neden olduğu, düşük tonaja sahip (3 bin ton ile 20 bin ton arasında) 
çok fazla sayıda noktada depolar yerine merkezi noktalarda 30-100 bin ton arasında 
değişen az sayıda fakat yüksek kapasiteli depolarda stoklama yapılması ile işletme 
maliyetlerinin büyük oranda düşeceği, söz konusu depoların yükleme ve boşaltma hızı 
yüksek olacağından ürün alım ve satış işlemlerinin de hızlı olacağı, 

-TMO'nun mevcut depolarının büyük bir bölümünün modern depoculuk 
kriterlerine sahip olmadığından, ürün depolaması için gerekli kriterlere sahip yeni 
depoların yaptırılması ile birlikte gıda hammaddesi olan ürünlerin kalitesinin 
maksimum oranda korunduğu hijyenik depolarda stoklanmasının sağlanmış olacağı, 

-TMO'nun mevcut depolarının önemli bir bölümü şehir içlerinde kaldığından, 
ürün alımı ve satışı sırasında yoğun traktör ve kamyon sirkülasyonu şehir içi trafik 
akışını zorlaştırmakta olduğu, ürün boşaltma ve yükleme işlerinde oluşan doğal tozuma 
çevre sakinlerinin şikayetine konu olduğu, 

-Türkiye genelinde TMO depolarının bulunduğu bazı yerleşim merkezlerinde 
nakliye kooperatifleri tarafından illegal olarak nakliye tekeli oluşturulmuş olduğu, söz 
konusu nakliye kooperatiflerinin özellikle TMO'dan ürün alan sanayicilerin satın almış 
olduğu ürünleri sanayicilerin kendi araçları ile taşımalarına izin vermemelerinin yanı 
sıra normalin 2 katı fiyata taşıma yapmak istemeleri, TMO'nun bu merkezlerden yeterli 
satış yapamamasına neden olduğu, konunun başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Mülki İdareler olmak üzere konuyla 
ilgili mercilere intikal ettirilmesine rağmen herhangi bir çözüm getirilemediği, yeni 
depo yaptırılması sırasında depo yerleri şehir dışında, ana yolların kenarında ve kavşak 
noktalarına yakın konumda seçilmek suretiyle söz konusu problemin çözülmüş olacağı, 

-Sektör Toplantıları ile Bölgesel Ortak Akıl Toplantılarında TMO'nun ilkel 
usullere göre toprak altında ürün stoklamayacağı ve klasik depoculuktan çıkarak, 
modern ve lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edeceği kamuoyuna ve sektör 
paydaşlarına deklere edilmiş olduğu,  

-TMO'nun modern depoculuk kriterlerine uygun depo ihtiyacı karşılanması 
amacıyla Kalkınma Bakanlığınca 2011 yılında, TMO tarafından 2011-2018 yılları 
arasında 1 milyon ton depo yaptırılması hususu yatırım programlarına konulmuş 
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yıldan fazla ürün depolanması durumunda; çatlama, kırılma ve mikotoksin riskinin 
ortaya çıktığı, 

-Mısırda yoğun üretim yapılmakta olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
kiralanabilecek depo sayısı çok kısıtlı olduğundan, Akdeniz Bölgesinden depo 
kiralanarak Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bu depolara nakliye yapılmakta olduğu, 
bunun sonucu miktarlarda nakliye bedeli ödendiği, başka bölgelere nakliyede ürünün 
fazla sayıda yükleme ve boşaltma cihazlarından geçtiğinden mısırda çatlama ve kırılma 
nedeniyle kalite kaybı yaşanmakta ve bunun sonucunda üründe mikotoksin oluşumu ve 
bozulma riski ile karşı karşıya kalınmakta olduğu, 

-TMO'nun mevcut depolarının genellikle düşük kapasiteli ve çok fazla noktada 
bulunması, başta güvenlik görevlisi olmak üzere çok fazla sayıda personel istihdamını 
gerektirmekte, işletme maliyetlerinin gerektiğinden fazla olmasına neden olmakta, 
dolayısıyla maliyet kaynaklı olarak TMO'nun iç piyasaya yönelik satış fiyatlarının 
yüksek olmasına neden olduğu, düşük tonaja sahip (3 bin ton ile 20 bin ton arasında) 
çok fazla sayıda noktada depolar yerine merkezi noktalarda 30-100 bin ton arasında 
değişen az sayıda fakat yüksek kapasiteli depolarda stoklama yapılması ile işletme 
maliyetlerinin büyük oranda düşeceği, söz konusu depoların yükleme ve boşaltma hızı 
yüksek olacağından ürün alım ve satış işlemlerinin de hızlı olacağı, 

-TMO'nun mevcut depolarının büyük bir bölümünün modern depoculuk 
kriterlerine sahip olmadığından, ürün depolaması için gerekli kriterlere sahip yeni 
depoların yaptırılması ile birlikte gıda hammaddesi olan ürünlerin kalitesinin 
maksimum oranda korunduğu hijyenik depolarda stoklanmasının sağlanmış olacağı, 

-TMO'nun mevcut depolarının önemli bir bölümü şehir içlerinde kaldığından, 
ürün alımı ve satışı sırasında yoğun traktör ve kamyon sirkülasyonu şehir içi trafik 
akışını zorlaştırmakta olduğu, ürün boşaltma ve yükleme işlerinde oluşan doğal tozuma 
çevre sakinlerinin şikayetine konu olduğu, 

-Türkiye genelinde TMO depolarının bulunduğu bazı yerleşim merkezlerinde 
nakliye kooperatifleri tarafından illegal olarak nakliye tekeli oluşturulmuş olduğu, söz 
konusu nakliye kooperatiflerinin özellikle TMO'dan ürün alan sanayicilerin satın almış 
olduğu ürünleri sanayicilerin kendi araçları ile taşımalarına izin vermemelerinin yanı 
sıra normalin 2 katı fiyata taşıma yapmak istemeleri, TMO'nun bu merkezlerden yeterli 
satış yapamamasına neden olduğu, konunun başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Mülki İdareler olmak üzere konuyla 
ilgili mercilere intikal ettirilmesine rağmen herhangi bir çözüm getirilemediği, yeni 
depo yaptırılması sırasında depo yerleri şehir dışında, ana yolların kenarında ve kavşak 
noktalarına yakın konumda seçilmek suretiyle söz konusu problemin çözülmüş olacağı, 

-Sektör Toplantıları ile Bölgesel Ortak Akıl Toplantılarında TMO'nun ilkel 
usullere göre toprak altında ürün stoklamayacağı ve klasik depoculuktan çıkarak, 
modern ve lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza edeceği kamuoyuna ve sektör 
paydaşlarına deklere edilmiş olduğu,  

-TMO'nun modern depoculuk kriterlerine uygun depo ihtiyacı karşılanması 
amacıyla Kalkınma Bakanlığınca 2011 yılında, TMO tarafından 2011-2018 yılları 
arasında 1 milyon ton depo yaptırılması hususu yatırım programlarına konulmuş 

 

 
 

olduğu ancak bu kapsamda 2012 yılında13 farklı yerde 300 bin ton, 2013 yılında ise 4 
ayrı yerde 120 bin ton kapasiteli depo yapılması ile ilgili ihaleler yapılmak suretiyle 
depo yapımına başlandığı, ancak tüm çabalara rağmen aradan 4 - 5 yıl gibi bir süre 
geçmiş olmasına rağmen depoların bir bölümü halen işletmeye alınamamış olduğu, 
2014 yılında 6 yerde 120 bin ton kapasiteli depo yapımı için ihaleye çıkıldığı, ancak 
ihalede oluşan bedelin çok yüksek olması nedeniyle ihalenin iptal edilmek zorunda 
kalındığı, 

-Tüm bu girişimler kamu eliyle KİK mevzuatı çerçevesinde depo yapımının 
başarılı sonuçlar vermediğini ortaya koymuş olduğu, KİK mevzuatı çerçevesinde kamu 
eliyle depo yaptırılması; özel sektöre göre daha yüksek bedellere mal olmasının yanı 
sıra ihale ve yapımın her aşamasında mevzuat kaynaklı olarak idare ile yüklenici 
arasında çok sayıda anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olduğu, söz konusu 
anlaşmazlıkların zaman zaman denetim ve yargı mercilerine intikal ettiği, tüm bu 
hususların sürecin uzamasına neden olduğu gibi bu süreçte yer alan teknik personelde 
yılgınlığa, ümitsizliğe ve iş yapmada aşırı hassasiyet ve reaksiyonlara neden olduğu,  bu 
doğrultuda TMO'nun depo ihtiyacının Uzun Süreli Kiralama Garantisi çerçevesinde 
özel sektöre yaptırılmak suretiyle karşılanması esas alınarak yatırım programında yer 
alan TMO eliyle depo yaptırılmasından vazgeçildiği hususunun 29.07.2016 tarihinde 
Kalkınma Bakanlığı ile ilgili Bakanlığa bildirildiği, 

 -Uzun süreli kiralama yöntemiyle modern ve lisanslı depoculuk kriterlerine 
uygun depo yaptırılması, gelişmiş birçok ülke örneğinde görüldüğü gibi özel sektörün 
depoculuğa girmesinin önünü açacağı, lisanslı depoculuğun gelişmesine büyük katkı 
sağlayacağı ve buna bağlı olarak emtiaya dayalı sermaye piyasalarının gelişmesine 
derinlik kazanmasına katkı sağlayacağı,” 

görüşüyle, TMO alım-stok-depo durumu ve diğer kriterler dikkate alınarak ilk 
etapta 1 milyon ton olmak üzere toplam 3 milyon tona kadar kapasiteye sahip deponun 
10 yıla kadar uzun süreli kiralama garantisi verilmek suretiyle özel sektöre yaptırılması 
hususu, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan komisyon tarafından 
değerlendirilmiş ve hazırlanan tutanak genel müdür tarafından dan 15.08.2016 tarihinde 
onaylanmıştır. 

Bu doğrultuda, ilk etapta Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığınca belirlenen 18 
ayrı yerde 1 milyon ton için Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (e) bendine göre 
kiralanması konusundaki işlemlerin yapılması, 24.08.2016 tarihinde (mevcut haliyle 
Yönetim Kurulunun üye sayısının karar almak için yeterli olmaması nedeniyle, yeterli 
üye sayısına ulaşılmasını müteakip Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması) notu ile 
Genel Müdürlük oluru alınmıştır. 

Konu bir kez de Yönetim Kurulu Başkanı ve mevcut iki üye tarafından 
değerlendirilmiş;  

“23.08.2016 TARİHLİ VE E.245813 SAYILI MÜZEKKERE VE EKLERİ 
İNCELENMİŞ OLUP 15.08.2016 TARİHLİ KOMİSYON RAPORU'NDA 
BELİRTİLEN MEVCUT ÜRETİM, TMO ALIM-STOK-DEPO DURUMU VE 
DİĞER KRİTERLER DİKKATE ALINARAK İLK ETAPTA 1 MİLYON TON 
OLMAK ÜZERE TOPLAM 3 MİLYON TONA KADAR KAPASİTEYE SAHİP 
DEPONUN 10 YILA KADAR UZUN SÜRELİ KİRALAMA GARANTİSİ 
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VERİLMEK SURETİYLE ÖZEL SEKTÖRE YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ İŞİN 
KAMU İHALE KANUNU'NUN 22. MADDESİNİN (e) BENDİ UYARINCA 
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MÜZEKKERE EKİNDEKİ DOKÜMANLAR 
ÇERÇEVESİNDE YAPILMASINA VE BU KONUDAKİ HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEM 
İÇİN GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YETKİLİ KILINMASINA YÖNETİM 
KURULUNUN TEŞEKKÜLÜNÜ MÜTEAKİP YÖNETİM KURULUNA 
SUNULMASI KAYDIYLA KARAR VERİLMİŞTİR” 

içeriğinde bir tutanak düzenlenmiştir.  
Uzun süreli kiralama garantisi verilerek depo yaptırılmasına gerekçe gösterilen 

hususlardan; “Tüm bu girişimler kamu eliyle KİK mevzuatı çerçevesinde depo yapımının 
başarılı sonuçlar vermediğini ortaya koymuş olduğu. KİK mevzuatı çerçevesinde kamu 
eliyle depo yaptırılması; özel sektöre göre daha yüksek bedellere mal olmasının yanı 
sıra ihale ve yapımın her aşamasında mevzuat kaynaklı olarak idare ile yüklenici 
arasında çok sayıda anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olduğu, söz konusu 
anlaşmazlıkların zaman zaman denetim ve yargı mercilerine intikal ettiği, tüm bu 
hususların sürecin uzamasına neden olduğu gibi bu süreçte yer alan teknik personelde 
yılgınlığa, ümitsizliğe ve iş yapmada aşırı hassasiyet ve reaksiyonlara neden olduğu …” 
yolundaki gerekçeye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan mevzuatın, TMO 
tarafından uygulanamayacak olması gibi bir gerekçeye katılmak mümkün olmayıp, 
uygulama zaruretten değil, bir tercih ve yapısal değişim meselesidir. 

Uzun süreli kiralama garantisi verilerek yaptırılacak toplam 1 milyon ton 
kapasiteli depo ve yerleri aşağıda gösterilmiştir. 
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VERİLMEK SURETİYLE ÖZEL SEKTÖRE YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ İŞİN 
KAMU İHALE KANUNU'NUN 22. MADDESİNİN (e) BENDİ UYARINCA 
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MÜZEKKERE EKİNDEKİ DOKÜMANLAR 
ÇERÇEVESİNDE YAPILMASINA VE BU KONUDAKİ HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEM 
İÇİN GENEL MÜDÜRLÜĞÜN YETKİLİ KILINMASINA YÖNETİM 
KURULUNUN TEŞEKKÜLÜNÜ MÜTEAKİP YÖNETİM KURULUNA 
SUNULMASI KAYDIYLA KARAR VERİLMİŞTİR” 

içeriğinde bir tutanak düzenlenmiştir.  
Uzun süreli kiralama garantisi verilerek depo yaptırılmasına gerekçe gösterilen 

hususlardan; “Tüm bu girişimler kamu eliyle KİK mevzuatı çerçevesinde depo yapımının 
başarılı sonuçlar vermediğini ortaya koymuş olduğu. KİK mevzuatı çerçevesinde kamu 
eliyle depo yaptırılması; özel sektöre göre daha yüksek bedellere mal olmasının yanı 
sıra ihale ve yapımın her aşamasında mevzuat kaynaklı olarak idare ile yüklenici 
arasında çok sayıda anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olduğu, söz konusu 
anlaşmazlıkların zaman zaman denetim ve yargı mercilerine intikal ettiği, tüm bu 
hususların sürecin uzamasına neden olduğu gibi bu süreçte yer alan teknik personelde 
yılgınlığa, ümitsizliğe ve iş yapmada aşırı hassasiyet ve reaksiyonlara neden olduğu …” 
yolundaki gerekçeye, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan mevzuatın, TMO 
tarafından uygulanamayacak olması gibi bir gerekçeye katılmak mümkün olmayıp, 
uygulama zaruretten değil, bir tercih ve yapısal değişim meselesidir. 

Uzun süreli kiralama garantisi verilerek yaptırılacak toplam 1 milyon ton 
kapasiteli depo ve yerleri aşağıda gösterilmiştir. 

 
  

 

 
 

Tablo 22: Uzun süreli kiralama yöntemiyle yaptırılacak 1.etap depolar 

 Uzun süreli kiralama kapsamında yaptırılacak depolar 

Sıra Bölge İl ve mevkii  Kapasite 
Ton 

1 Marmara Kırklareli  |Kırklareli -Vize arası 50.000 
Marmara bölgesi toplamı 50.000 

2  
 
 
 
 
Güneydoğu 
Anadolu 

Batman Beşiri 50.000 
3 Batman Organize sanayi 50.000 
4 Diyarbakır Diyarbakır- Ergani yolu 50.000 
5 Diyarbakır Silvan-Diyarbakır çıkışı 70.000 
6 Mardin Kızıltepe-Viranşehir-Derik Kavşağı Mevki 

(+Kurutma) 
80.000 

7 Mardin Mardin Ortaköy {+Kurutma) 80.000 

8 Şanlıurfa Şanlıurfa-Siverek arası (+Kurutma) 50.000 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi toplamı 430.000 

9 Akdeniz  Adana  |Ceyhan (+Kurutma) 100.000 
Akdeniz Bölgesi toplamı  100.000 

10  
 
 
 
 
İç Anadolu 

Çorum İskilip-Bayat 40.000 
11 Kayseri Kayseri- Ankara çıkışı 30.000 
12 Kırıkkale Keskin 50.000 
13 Karaman Merkez (+Kurutma) 50.000 
14 Konya Cihanbeyli 50.000 
15 Konya Yunak-Ankara Yol Kavşağı (+Kurutma) 70.000 
16 Nevşehir Kozaklı 30.000 
17 Yozgat Yerköy-Sekili arası 40.000 
18 Yozgat  Sorgun 60.000 

 İç Anadolu Bölgesi toplamı 380.000 
 Genel toplam 1.000.000 

 
Genel Müdürlüğün 02.09.2016 tarih ve E.256767 sayılı oluru ile “Uzun Süreli 

Kiralama Yöntemiyle Özel Sektöre Depo Yaptırılması” projesi kapsamında kiralama işi 
için maliyet tespiti amacıyla oluşturulan komisyon, depo yapım maliyeti esas alınarak 
amortisman, vazgeçilen arsa geliri ve yüklenici kârı esasına ve depo kapasitelerine göre 
ton başına aylık ve ton başına yıllık kira yaklaşık bedelini 2,80-3,31 TL/ton/ay olarak 
hesaplamıştır. 

Yukarıda belirtilen 18 ayrı noktada 1 milyon ton kapasiteli uzun süreli depo 
kiralanmasına, şartname ve sözleşme taslakları hazırlanarak başlanmış ve bu amaçla 
TMO’nun internet sitesinde, 01-2.09.2016 tarihlerinde ülke çapında yayımlanan 2 günlük 
gazetede ilan edilmiş, ilan sürecinde ihale dokümanlarında yapılan değişiklikler aynı 
gazetelerde ilan edilmiş, aynı zamanda ihale dokümanlarını alan firmalara 
duyurulmuştur. 

29.09.2016 tarihinde alınacak tekliflerin değerlendirilmesi için Genel Müdür 
Yardımcısının başkanlığında 5 kişilik bir komisyon oluşturulmuştur.  
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Katılımcıların teklifleri değerlendirilmiş, devamında ihale açık eksiltme ile 
sonuçlandırılmıştır. Sonuçta 1,73-2,90 TL/ton/ay arasında değişen fiyatlar elde 
edilmiştir. 

Bunlardan; 50 bin ton’luk Batman/Beşiri, 80 bin ton’luk Mardin/Kızıltepe-
Viranşehir-Derik Kavşağı Mevkii, 80 bin ton’luk Mardin/Ortaköy, 50 bin ton’luk 
Şanlıurfa-Siverek arası, 40 bin ton’luk Çorum/İskilip-Bayat, 30 bin ton’luk 
Kayseri/Ankara Çıkışı ve 30 bin ton’luk Nevşehir/Kozaklı depo kiralamaları, verilen en 
düşük tekliflerin diğer yerlerdeki tekliflerle kıyaslandığında; yüksek kaldığı gerekçesiyle 
iptal edilmiştir. 

 Daha önce yapılan çalışmalar sonucunda 640 bin ton kapasiteli depo kiralanması 
ile ilgili sözleşmelerin yapılmasını takiben, planlandığı üzere bunun 3 milyon tona 
çıkartılması düşüncesinden hareketle; Genel Müdür Yardımcılığından alınan 25.10.2016 
tarih ve E.302034 sayılı olurla; 

“-Son 10 yıl üretim ve alım durumu ile yörede özel sektör tarafından yapılan, 
yapılmakta olan ve yakın zamanda yapılacak olan lisanslı depo adedi ve kapasiteleri de 
dikkate alınarak kiralanacak depo bazında muhtemel doluluk oranlarının belirlenmesi, 
uzun süreli kiralanacak depo yeri ve kapasitelerinin buna göre tespit edilmesi, 

-Kiralanacak yerlerin hinterlandında bulunan açık yığın (Silobag dahil) ve kiralık 
depoların adet ve kapasite olarak tespitinin yapılması,  

- Son 5 yıllık sevkiyat miktarlarının ve bedellerinin genel, bölge ve depo 
hinterlandı bazında belirlenmesi, 

-Yeni depo ve alım noktalarının devreye girmesiyle Kuruluşumuzda atıl duruma 
düşecek işyeri ve depoların tespit edilmesi, 

-Uzun süreli kiralama ile yapılacak depoların devreye girmesiyle ortaya çıkacak 
istihdam fazlası personelin belirlenmesi (kadrolu ve hizmet alımı), 

-Yukarıda arz edilen hususlarla ilgili fayda/maliyet analizinin yapılarak 
dönüşümün ekonomik avantajlarının ortaya koyulması, 

-Sistemin değişim ve dönüşümünün sağlıklı ürün alımı ve muhafazası, ürün ticareti 
ve işletme kolaylığı vb. hususlarda ilgili sektörlere ve lisanslı depoculuğa getireceği 
olumlu etkilerin değerlendirilmesi,” 

hususlarında,  gerekli çalışmanın Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanlığı, Ticaret 
Dairesi Başkanlığı, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığınca yapılması öngörülmüştür. 

Görevlendirilen komisyonun değerlendirmesinden sonra, 640 bin tonluk uzun 
süreli kiralama sözleşmeleri kapsamında çalışmalar devam ederken, Genel Müdürlük 
Makamının 03.11.2016 tarih ve E.313420 sayılı oluru ile 2.360 bin ton depo ve 
müştemilatının özel sektöre yaptırılarak uzun süreli kiralanması işlemine başlanmış ve 
Yönetim Kurulunun Başkan ve mevcut 2 üyesi tarafından da konu değerlendirilerek; 

“03.11.2016 TARİHLİ VE E.313109 SAYILI MÜZEKKERE VE EKLERİ 
İNCELENMİŞ OLUP MÜZEKKERE EK-3'DE SUNULAN ÇALIŞMADA YER ALAN 
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Katılımcıların teklifleri değerlendirilmiş, devamında ihale açık eksiltme ile 
sonuçlandırılmıştır. Sonuçta 1,73-2,90 TL/ton/ay arasında değişen fiyatlar elde 
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Şanlıurfa-Siverek arası, 40 bin ton’luk Çorum/İskilip-Bayat, 30 bin ton’luk 
Kayseri/Ankara Çıkışı ve 30 bin ton’luk Nevşehir/Kozaklı depo kiralamaları, verilen en 
düşük tekliflerin diğer yerlerdeki tekliflerle kıyaslandığında; yüksek kaldığı gerekçesiyle 
iptal edilmiştir. 

 Daha önce yapılan çalışmalar sonucunda 640 bin ton kapasiteli depo kiralanması 
ile ilgili sözleşmelerin yapılmasını takiben, planlandığı üzere bunun 3 milyon tona 
çıkartılması düşüncesinden hareketle; Genel Müdür Yardımcılığından alınan 25.10.2016 
tarih ve E.302034 sayılı olurla; 

“-Son 10 yıl üretim ve alım durumu ile yörede özel sektör tarafından yapılan, 
yapılmakta olan ve yakın zamanda yapılacak olan lisanslı depo adedi ve kapasiteleri de 
dikkate alınarak kiralanacak depo bazında muhtemel doluluk oranlarının belirlenmesi, 
uzun süreli kiralanacak depo yeri ve kapasitelerinin buna göre tespit edilmesi, 

-Kiralanacak yerlerin hinterlandında bulunan açık yığın (Silobag dahil) ve kiralık 
depoların adet ve kapasite olarak tespitinin yapılması,  

- Son 5 yıllık sevkiyat miktarlarının ve bedellerinin genel, bölge ve depo 
hinterlandı bazında belirlenmesi, 

-Yeni depo ve alım noktalarının devreye girmesiyle Kuruluşumuzda atıl duruma 
düşecek işyeri ve depoların tespit edilmesi, 

-Uzun süreli kiralama ile yapılacak depoların devreye girmesiyle ortaya çıkacak 
istihdam fazlası personelin belirlenmesi (kadrolu ve hizmet alımı), 

-Yukarıda arz edilen hususlarla ilgili fayda/maliyet analizinin yapılarak 
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TOPLAM 2.360.000 TON DEPO VE MÜŞTEMİLATI TESİSLERİN ÖZEL SEKTÖRE 
YAPTIRILARAK KURUMUMUZCA UZUN SÜRELİ KİRALANMASINA YÖNELİK İŞİN 
KAMU İHALE KANUNUNUN 22. MADDESİNİN (e) BENDİ UYARINCA DOĞRUDAN 
TEMİN USULÜ İLE TEKLİF TOPLAMAK SURETİYLE MÜZEKKERE EKİNDE 
SUNULAN DOKÜMANLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILMASI, YENİ DEPOLARIN 
DEVREYE ALINMASIYLA BİRLİKTE ATIL DURUMA DÜŞECEK DEPOLARIN EŞ 
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denilmek suretiyle, özel sektöre uzun süreli kiralama garantisi verilerek 2.360.000 
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depoların değerlendirilmesine ilişkin çalışmalara başlanılması öngörülmüştür. 

2. Etap olarak uzun süreli kiralama garantisi verilerek yaptırılacak depoların yer 
ve kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo 23: Uzun süreli kiralama yöntemiyle yaptırılacak 2. etap depolar 

Sı
ra

 
N

o İl Mevki Kurutma 
cihazı 

Depo 
kapasitesi 

1 Çanakkale Kumkale   10.000 
2 Çanakkale Gelibolu   30.000 
3 Edirne Keşan-İpsala Yolu   70.000 
4 Edirne Alıç Köyü Mevki   70.000 
5 Kırklareli Babaeski   100.000 
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7 Tekirdağ Karacakılavuz   70.000 
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14 Diyarbakır Diyarbakır-Çınar-Bismil Kavşağı   60.000 
15 Diyarbakır Bismil-Tepe Arası   60.000 
16 Mardin Kızıltepe-Viranşehir-Derik Kavşağı X 60.000 
17 Mardin Mardin Ortaköy  X 70.000 
18 Gaziantep Oğuzeli-Elbeyli Arası X 40.000 
19 Gaziantep Nurdağı X 50.000 
20 Kahramanmaraş Kahramanmaraş-Narlı Arası X 70.000 
21 Kahramanmaraş Elbistan-Afşin Arası X 40.000 
22 Şanlıurfa Viranşehir-Ceylanpınar Arası X 70.000 
23 Şanlıurfa 11 Nisan Mevki X 50.000 
24 Şanlıurfa Hilvan-Siverek Arası   50.000 
25 Muş Bulanık   30.000 
26 Adana Ceyhan X 80.000 
27 Adana Çukurköprü X 80.000 
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28 Antakya Topboğazı Mevki X 90.000 
29 Aksaray Merkez-Konya Yolu   40.000 
30 Çorum İskilip- Bayat Arası   30.000 
31 Çorum Sungurlu-Alaca Arası   40.000 
32 Eskişehir Merkez-Alpu Arası X 50.000 
33 Kayseri Gemerek-Yeniçubuk   50.000 
34 Kayseri Kayseri-Mimarsinan   30.000 
35 Kırıkkale Keskin   50.000 

36 Kırşehir Mucur-Topaklı Arası (Hacıbektaş 
Kavşağı)   40.000 

37 Kırşehir Kırşehir-Yerköy Sapağı   60.000 
38 Kırşehir Kaman-Akpınar Arası   40.000 
39 Konya Sarayönü   50.000 
40 Konya Kadınhanı X 50.000 
41 Konya Ilgın-Akşehir Yolu   30.000 
42 Sivas Sivas Merkez (Seyfebeli)   30.000 
43 Sivas Altınyayla-Ulaş Yolu (Kovalı)   40.000 
44 Yozgat Boğazlıyan-Yenipazar Yolu Üzeri   40.000 
45 Yozgat Sarıkaya   30.000 
46 Yozgat Şefaatli   40.000 

Toplam  2.360.000 

Bu amaçla, uzun süreli kiralama garantisi verilerek depo yaptırılması işi 
TMO’nun internet sitesinde ilan edilmiş, ayrıca bu alanda iştigal eden firmalara mail, 
faks ve telefonla duyurulmuştur. 

Genel Müdürlüğün 02.09.2016 tarih ve E.256767 sayılı oluru ile “Uzun Süreli 
Kiralama Yöntemiyle Özel Sektöre Depo Yaptırılması” projesi kapsamında kiralama işi 
için maliyet tespiti amacıyla oluşturulan komisyon amortisman, vazgeçilen arazi geliri 
ve yüklenici karı esasına göre ton başına aylık maliyeti 2,80-3.31 TL/Ay/Ton olarak 
hesaplamıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/e maddesinde, idarelerin ihtiyacına uygun 
taşınmaz mal alımı ve kiralanması doğrudan teminle yapılabilecek mal ve hizmet alımı 
kapsamında sayılmıştır. 

Kamu İhale Tebliğinin “Taşınmaz mal alımı ve kiralanması”na ilişkin 22.6.1.1 
maddesinde; 

“22.6.1.1 Bu nedenle, taşınmaz mal alımı ve kiralanmasında; alım veya 
kiralamaya ihtiyaç duyulmasına ilişkin gerekçenin belirtilmesi, alınması veya 
kiralanması düşünülen taşınmazın yeri ve sahip olması gereken özelliklerin 
belirlenmesi, alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin tespit edilmesi, bu konudaki 
bilgilerin alıma veya kiralamaya ilişkin onay belgesine eklenmesi, ayrıca tabi olunan 
mevzuatının öngördüğü diğer zorunlulukların da yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Bunun yanında, düzenlenecek sözleşmelerde kira bedelinde artış yapılmasının 
öngörülmesi halinde; sözleşmeye, genel yönetim kapsamındaki idareler için artış 
oranının Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan kira artış oranlarını 
geçmeyeceği yönünde hüküm konulması, diğer idarelerce ise genel uygulamalar dikkate 
alınmak suretiyle belirlenecek oranlarda artış yapılacağı yönünde hüküm konulması 
zorunludur.” 
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Tebliğin 22.1.1 maddesinde ise; 
“22.1.1.1. Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca 4734 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların; Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale 
usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, 
ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik 
kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi 
veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi mümkün 
bulunmaktadır. 

22.1.1.2. Söz konusu hükümler uyarınca anılan maddede belirtilen nitelikteki 
ihtiyaçların karşılanmasında kolaylık sağlanması amaçlanmış olmakla birlikte, 
ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, 
isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi 
gibi hususlar idarelerin takdirindedir.” hükmü bulunmaktadır. 

Buna göre yapılacak işlem, öncelikle alım veya kiralamaya ilişkin rayiçlerin 
tespit edilmesidir. Ancak, hizmet alım işlemi bir kiralama işlemi olup, katılımcılar kira 
bedeli üzerinden ihaleye katılmakta yani belirleyici husus teklif edilen kira bedeli 
olmaktadır. Dolayısıyla yaklaşık bedel hesaplanırken veya fiyat araştırması yapılırken 
depo maliyeti yerine, ton başına aylık veya yıllık kira rayicinin tespiti esas alınarak 
ihaleye çıkılması gerekirken, toplam silo maliyeti hesaplanarak amortisman, vazgeçilen 
arazi geliri ve yüklenici karı esasından hareketle geri dönüş süresi dikkate alınarak ton 
başına aylık kira bedeli hesaplanmış ve ona göre ihaleye çıkılmıştır.  

İhaleye önemli ölçüde katılım sağlanmış olmakla birlikte, işin özelliğine göre 
uygulanan yönteme ilaveten kira rayiçleri ve bu konuda piyasa araştırması ile hizmet 
alımı hazırlıklarının yapılması, daha uygun yöntem olmakla birlikte daha sonra şubeler 
aracığı ile temin edilen mahalli rayiçler de alınmıştır. Ayrıca 2. Etap kiralamalarda 
istenmemiş olan geçici teminatlar, daha sonraki kiralamalarda katılım şartı olarak 
konulmuştur.    

Yukarıda belirtilen yer ve kapasitelerde uzun süreli kiralama garantisi verilerek 
özel sektöre 2. etap olarak yaptırılacak olan 2.360 bin ton kapasitede depo ihalesi ile 
ilgili hazırlık çalışmaları 2016 yılı içerisinde yapılmış olmakla birlikte, değerlendirmesi 
2017 yılına sarkmış ve işlemleri devam etmektedir. 

Önümüzdeki yıllarda, TMO faaliyetlerinde önemli ölçüde etkili olabilecek uzun 
süreli kiralama garantisi verilerek depo yaptırılması işlemleri, işin başlangıcı olması 
hesabıyla henüz bir etki göstermemiş olup, yaptırılan depoların kullanılıp 
kullanılmadığına bakılmaksızın sözleşme fiyatı üzerinden kapasitesine göre ücret 
ödeneceğinden, 2014 yılında olduğu gibi sınırlı ürün alınan yıllarda ciddi bir mali yük 
oluşturacaktır. Diğer taraftan, lisanslı depoculuğa geçilmekle ödenen ücret de Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığının belirlediği daha yüksek tarifeye göre yapılacağından, depo 
kiralarının getireceği mali yük artacaktır. Lisanslı depoculuğa geçilmediği takdirde de 
10 yılın sonunda TMO’nun mevcut depoları elinden çıkarmış olması, depo sahipleri 
tarafından fırsat bilinerek yüksek fiyat istemelerine neden olabilecektir. Gelişmeler, 
önümüzdeki yıllara ilişkin denetimlerde izlenecektir. 
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c- Verilen görev gereği yapılan alımlar: 
- Okullara kuru üzüm temini ve dağıtımı: 
08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 28.03.2016 

tarihli ve 2016/8719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuruluşa 2016 yılında öğrencilere 
kuru meyve tüketim alışkanlığı kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine 
katkıda bulunularak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla kuru üzüm 
dağıtımı görevi verilmiştir.  Kararname kapsamında yapılacak alım, muhafaza, nakliye, 
paketleme ve kiralamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye TMO yetkili kılınmıştır. 
Ayrıca Kararname ile TMO’nun, okullara kuru üzüm temini ve dağıtım işleriyle sınırlı 
olmak üzere geçici görevli olarak görevlendirdiği personelin görevlendirme süresince 
konaklama ihtiyaçlarını mevcut tesislerle veya konaklama yeri kiralayarak karşılaması 
da öngörülmüştür. 2015-2016 öğretim yılı 2. döneminde 81 il, 957 ilçe ve köyde 
yaklaşık 35 bin okulda eğitim gören 6,5 milyon öğrenciye (anaokulu, uygulama sınıfı, 
ana sınıfı ve temel eğitim birinci kademe öğrencileri) haftada bir defa olmak üzere, 25’er 
gramlık paketler halinde, 26 milyon pakette, 650 ton kuru üzüm dağıtılması 
planlanmıştır. Okullara kuru üzüm temini ve dağıtım ihalesi 12.04.2016 tarihinde 
yapılmış ve 6.350.000 TL üzerinden ihaleyi kazanan firma ile 13.04.2016 tarihinde 
sözleşme imzalanmış, 14.04.2016 tarihinde üretime başlanılmış ve üretim ve paketleme 
işlemi ise 10.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Kuru üzümlerin illere sevkiyatı 
21.04.2016 tarihinde başlanılmış ve 11.05.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Okullarda 
öğrencilere kuru üzümlerin dağıtımına 05.05.2016 tarihinde başlanılmış ve Mayıs ve 
Haziran aylarında (okullar kapanana kadar) devam etmiştir. 

Sonuçta;  6.081.649 öğrenciye 25.069.148 paket kuru üzüm dağıtılmış ve 
karşılığında KDV dahil 6.756,6 bin TL ödeme yapılmıştır. 

2016-2017 öğretim yılının 1. dönemi için yaklaşık 6,5 milyon öğrenciye haftada 
2 gün toplam 12 kez net 25 gramlık paketler halinde toplam 1.950 ton kuru üzüm 
dağıtılması planlanmış ve bu çerçevede TMO İhale Yönetmeliğine göre davet usulü 
yapılan ihale ile yüklenici firma belirlenmiş ve 10.10.2016 tarihinde 15.200.000 TL 
üzerinden sözleşme yapılmıştır. Ancak daha sonra üzüm yiyen öğrencilerin 
azalmasından dolayı dağıtım sayısı 12’den 14’e çıkartılmıştır. Bu ihale kapsamında, 
5.715.128 öğrenciye toplam 79.138.901 pakette 1.979.597 kg kuru üzüm dağıtılmış ve 
karşılığında KDV dahil 17.171,7 bin TL ödemede bulunulmuştur.  

Üzüm alımları, Bakanlık adına yapıldığından, tutarı alım tablosuna dahil 
edilmemiştir.  

2-Taşıma ve gümrükleme: 
Yurt içinden ve yurt dışından satın alınan ürünlerin stoklama ve ihtiyaç yerlerine 

taşınması, “Ticaret İşleri İzahnamesi” esaslarına göre yürütülmekte olup, taşımaların 
büyük bölümü karayolu ile yapılmıştır.  

Cari yılda kara, demir ve denizyolu ile yaptırılan taşımalar önceki yıl değerleri 
ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 24:Taşımalar 

Taşıma Türü 

2015 2016 Fark 
Taşınan Taşıma  Taşınan Taşıma  Taşınan  Taşıma 
miktar ücreti miktar ücreti miktar ücreti 

Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL 
1- Taşımalar           
Karayolu 938 29.430 684 20.377 (254) (90.530) 
Demiryolu 10 661 - 661 (10) (661) 
Denizyolu     144  3.693  144  3.693  
 - İç     144  3.693  144 (213) 
 - Dış (navlun)             
Diğer   90 -  97   7 

Toplam (1) 948 30.181 828 24.167 (120) (6.014) 
2- Yükleme boşaltma   26.621   31.576   4.955 

Genel toplam (1+2) 948 56.802 828 55.743 (1.200) (1.058) 

24.167 bin TL tutarındaki taşıma giderlerinin; %84,3’ü karayolu, %15,3’ü deniz 
yolu, %0,4’ü ise diğer taşıma giderlerine aittir. Yükleme ve boşaltma giderleri de 
taşımada önemli bir kalemi oluşturmakta olup, bu giderler cari yılda 31.576 bin TL 
olarak gerçekleşmiştir. Yükleme boşaltma giderlerine taşıma dolayısıyla yapılan 
yükleme giderlerinin yanında satılan ürünün yükleme giderleri de dahil bulunmaktadır. 
2016 yılında demiryolu ile taşıma yapılmamıştır. 

Taşımaların 87 bin tonu TMO araçları ile yapılmış, kendi araçları ile yapılamayan 
taşımalar dışarı yaptırılmaktadır. 

Dışarı yaptırılan taşımalar, ilgili şube müdürlüklerince ihale ile 
gerçekleştirilmekte, ancak küçük yerlerde fazla katılımcı olmayıp, dolayısıyla her 
zaman yeterli rekabet sağlanamamaktadır. 

Stoklamanın en az taşıma gerektirecek şekilde yapılması, TMO yararları 
açısından önemli bulunmaktadır. 

3- İlk madde ve malzeme stokları: 
Kuruluşun stokları ilk madde ve malzeme stokları ile mamul, ara mamul ve ticari 

mal stoklarından oluşmaktadır. Ticari mal (hububat) stokları Raporun mamul, ara 
mamul ve ticari mal stokları bölümünde incelendiğinden, burada yalnızca ilk madde ve 
malzeme stokları hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

İlk madde ve malzeme stokları, program ve geçen yıl tutarları ile birlikte 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 25:İlk madde ve malzeme stokları 

Malzeme stokları 

 
2016 sonu stoklar 

Programın 
2015'den ilk 

devir durumuna 
stok Program 

Gerçekleşen 
göre 

  İlk 
durum 

Son 
durum sapma 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
1-Döşeme, demirbaş, alet ve donanım 
malzemeleri 1.523 - - 1.051 - 

2-Ambalaj malzemeleri 13.225 - - 11.277 - 
3-İlaçlar, temizlik ve sağlık malzemeleri 1.242 -  - 1.460 - 
4-Büro kırtasiye malzemeleri 1.211 - - 1.208 - 
5-İşl.bakım, onarım malz.ve yedek parça 10.608 - - 9.525 - 
6-Diğer malzemeler 2.392 - - 2.110 - 
7-Diğer stok. (haşhaş kap., çeltik) 92.785 - - 196.261 - 

Genel toplam 122.986 - - 222.892 - 

Kuruluşun işletme bütçesinde ilk madde ve malzeme stoklarına ilişkin program 
rakamları yer almadığından, yukarıdaki tabloda sadece gerçekleşme değerlerine yer 
verilmiştir. 

İşletme bütçesinde, ilk madde ve malzeme stoklarına yer verilmesi 
gerekmektedir. 

İlk madde ve malzeme stok hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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İlk madde ve malzeme stokları, geçen yıla göre %81,3 oranında 99.996 bin TL 
artarak 222.892 bin TL’ye yükselmiştir. Bu artış, geçen yıla göre meydana gelen çeltik 
stokundaki artıştan kaynaklanmıştır. Çeltik dışındaki ilk madde ve malzemelerin 
toplamında geçen yıla göre azalma olmuştur 

E- Üretim ve maliyetler: 
1-Üretim: 
Bu başlık altında sadece haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri ile ilgili üretim 

bilgilerine yer verilmiş olup Kuruluşun diğer ürünlerle ilgili işlemleri “üretim 
maliyetleri” başlığı altında açıklanmıştır. 

-Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri: 
17.05.1987 tarih, 19463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.1987 tarih, 

87/11703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, haşhaş ekiminin kontrolü, haşhaş kapsülü, 
ham afyon ve tıbbi afyon üretimi, satın alınması, bunlardan uyuşturucu madde imalatı, 
yurt içinde satışı ve ihracı konularında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
görevlendirilmiştir.  

Haşhaş faaliyetleri, 3298 sayılı “Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun” ile 3298 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre çıkarılan 18.04.1988 tarih, 88/12850 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 04.05.1988 tarih, 19804 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Haşhaşın, Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, 
İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
yapılmaktadır.  

TMO söz konusu faaliyetini, Afyonkarahisar İli Bolvadin ilçesinde bulunan 
Alkaloid Fabrikası bünyesinde sürdürmektedir.  

Türkiye’de haşhaş tohumu, %50 civarında yağ içermesi nedeniyle geleneksel 
olarak gıda amaçlı, kapsülü ise ihtiva ettiği morfin ve elde edilen türevlerinin, tıbbi ve 
bilimsel amaçlı kullanımı yönünden, önemli bir endüstriyel bitki durumundadır.  

Haşhaş, güvenlik nedeniyle daha ziyade köy, kasaba gibi yerleşim yerlerine yakın 
tarlalarda yetiştirilmektedir.  

Türkiye’de haşhaş kışlık tercih edilmekle birlikte yazlık ekim de yapılmakta, 
toprak yorgunluğu olmaması, hastalık ve zararlılardan olumsuz etkilenmemesi için 
münavebeli ekim uygulanmaktadır.   

Haşhaştan, ekonomik değeri olan tohum ve kapsül olmak üzere iki önemli ürün 
elde edilmektedir.  

Haşhaş kapsülünün, ihtiva ettiği morfin ve diğer alkaloidlerden kaynaklanan, tıbbi 
özelliği bulunmaktadır. Haşhaş kapsülü; morfin, kodein, tebain, noskapin ve papaverin 
gibi tıbbi öneme sahip alkaloidlerin yanı sıra yaklaşık 30 değişik alkaloid ihtiva 
etmektedir. Bunlardan türevleri olan katma değeri yüksek, yarı sentetik ilaç aktif 
hammaddeleri üretilmektedir. Bu alkaloidlerden morfin, kodein ve tebainin uyuşturucu 
özelliği olmasına rağmen noskapin ve papaverin uyuşturucu özelliğe sahip değildir. 
Tıpta; analjezik (ağrı kesici), anestezik (uyuşturucu) ve antitüssif (öksürük kesici) olarak 
yararlanılmaktadır. 
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Haşhaş tohumunun ise en önemli özelliği %45-54 yağ ve %20-30 protein içeriğine 
sahip olmasıdır. Tohum, geleneksel olarak gıda amaçlı ekmeklerde ve ezilerek hamur 
işlerinde kullanılmaktadır. Tohumun preslenmesi ile elde edilen yağ ise, mutfakta ve gıda 
sanayisinde kullanılmaktadır.  

Dünyada uyuşturucu maddelerin ekimi, üretimi, ithali ve ihracını, Türkiye’nin de 
imzaladığı Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesi (Single 
Convention on Narcotic Drugs- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair 
Sözleşme) ve tadiline ilişkin 1972 protokolüne göre düzenlenmektedir.  

1961 TEK Sözleşmesi, dünyadaki uyuşturucu madde işlerinin, ülkelere tek elden 
yürütülmesi hükmünü getirmekte ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının uyuşturucu 
maddelerin kontrolü hususundaki yetkisini kabul etmektedir. 

Dünyada haşhaş ekimi Birleşmiş Milletler Teşkilatı denetiminde yasal ana üretici 
olarak Türkiye, Hindistan, Avustralya, Fransa, İspanya ve Macaristan’da yapılmaktadır. 
Ayrıca,  Avusturya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Polonya ve Ukrayna’da gıda 
ve süs bitkisi amaçlı, Yeni Zelanda’da bilimsel amaçlı haşhaş ekimi yapılmaktadır. 

Türkiye ve Hindistan, Birleşmiş Miletler Teşkilatınca geleneksel haşhaş üreticisi 
ülkeler olarak kabul edilmektedir. 

Her yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla, izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve 
çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine müsaade edilmekte olup haşhaş faaliyetleri 
Afyonkarahisar, Akşehir, İzmir, Eskişehir, Samsun, Bandırma, Denizli ve Çorum Şube 
Müdürlükleri hinterlandında yürütülmektedir. 

20.06.2015 tarih, 29392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Haşhaş Kapsülü ve 
Tohumu Alımı ve Satımı Hakkındaki 14.05.2015 tarih, 2015/7725 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Kütahya, Tokat, 
Uşak illerinin tamamında, Balıkesir, Eskişehir, Konya ve Manisa illerinin bazı 
ilçelerinde, izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimine 
müsaade edilmiştir. 

3298 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince TMO, yasal ekim alanlarında 
haşhaş ekimi ve çizilmemiş kapsül üretimi için izin belgesi vermekte ve kontrolünü 
yapmaktadır. 

Haşhaş ekimi ve kapsül üretimine ilişkin son 5 yıllık veriler aşağıdaki tabloda yer 
almıştır. 
  

85Sayıştay   



 

 
 

Tablo 27: Haşhaş ekimi ve kapsül üretimi 

Tarım dönemi 
İzin belgesine 

göre ekim alanı 
Ölçüm sonucuna 
göre ekim alanı 

Üretilen haşhaş 
kapsülü Verim 

 Dekar Dekar Ton kg/dekar 

2012 390.954 135.107 3.497 28 

2013 404.143 322.773 19.244 60 

2014 439.170 266.212 16.223 61 

2015 726.422 615.919 30.730 50 

2016 555.316 299.217 16.550 55 

Bakanlar Kurulunca haşhaş ekimine izin verilen yerlerde, TMO’ca yapılan 
planlama çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Türkiye’ye verilen 700.000 
dekar limit dahilinde, 2016 yılında izin belgesine göre 555.316 dekar, ölçüm sonucuna 
göre 299.217 dekar alanda, toplam 13 ilde üretim yapılmış, 16.550 ton haşhaş kapsülü 
üretilmiştir. Verimlilik, dekar başına 55 kg’dır.  

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı tarafından 
takip edilen yasal morfin stoku, dünyada yasal olarak üretilen haşhaş kapsülü ve afyonun 
içerdiği morfin karşılığı olarak hesaplanmaktadır.  

INCB  (İnternational Narcotics Control Board- Uluslararası Uyuşturucu Kontrol 
Kurulu)  Narcotic Drugs Report verilerine göre, 2016 yılında, morfine eşdeğer opiyat 
hammadde üretimi dünya toplamı 566 ton kadardır. Bu üretimin 65 tonu Türkiye’ye, 163 
tonu Avustralya’ya, 156 tonu İspanya’ya, 109 tonu Fransa’ya, 5 tonu Hindistan’a, 20 
tonu Macaristan’a, 48 tonu diğer ülkelere aittir. 

Söz konusu veriler değerlendirildiğinde ve son beş yıllık verilerin ortalaması 
dikkate alındığında; Türkiye, dünya yasal haşhaş ekim alanları içerisinde %45’lik paya 
sahip olmasına rağmen morfine eşdeğer opiyat hammadde üretimi bakımından %15’lik 
paya sahiptir.  

Bu durum, Türkiye’nin üretilen haşhaş kapsülünün dekar başına üretim veriminin 
ve morfin içeriğinin diğer ülkelere nazaran düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dünyada haşhaş kökenli opiyat hammadde üretiminin, tüketim miktarının 
üzerinde gerçekleşmesi, fazla stok oluşmasına neden olmakta, bu durum da üretici ülkeler 
arasında rekabete yol açmaktadır. 

Türkiye’de haşhaş kapsülü, 1981 yılında deneme üretimine başlayan Afyon 
Alkaloidleri Fabrikasında işlenmektedir. Fabrikanın kuruluşunda yıllık haşhaş kapsül 
işleme kapasitesi 20.000 ton olarak tasarlanmıştır. Olabilecek yurtdışı müşteri talepleri 
de göz önünde bulundurularak bir takım yenilikler ve kapasite artırımı gerçekleştirilmiş 
ve yıllık haşhaş kapsülü işleme kapasitesi 20.000 ton iken 25.000 tona yükseltilmiştir. 
Üretilen morfin ve türevleri, yurtiçi ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra %95’i tıbbi 
amaçlı olarak ihraç edilmektedir. 

Morfin ve türevlerinin satışına ilişkin detaylı bilgiye, Raporun, “Pazarlama” 
bölümünde yer verilmiştir. 

86 Sayıştay   



 

 
 

Tablo 27: Haşhaş ekimi ve kapsül üretimi 

Tarım dönemi 
İzin belgesine 

göre ekim alanı 
Ölçüm sonucuna 
göre ekim alanı 

Üretilen haşhaş 
kapsülü Verim 

 Dekar Dekar Ton kg/dekar 

2012 390.954 135.107 3.497 28 

2013 404.143 322.773 19.244 60 

2014 439.170 266.212 16.223 61 

2015 726.422 615.919 30.730 50 

2016 555.316 299.217 16.550 55 

Bakanlar Kurulunca haşhaş ekimine izin verilen yerlerde, TMO’ca yapılan 
planlama çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Teşkilatınca Türkiye’ye verilen 700.000 
dekar limit dahilinde, 2016 yılında izin belgesine göre 555.316 dekar, ölçüm sonucuna 
göre 299.217 dekar alanda, toplam 13 ilde üretim yapılmış, 16.550 ton haşhaş kapsülü 
üretilmiştir. Verimlilik, dekar başına 55 kg’dır.  

Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı tarafından 
takip edilen yasal morfin stoku, dünyada yasal olarak üretilen haşhaş kapsülü ve afyonun 
içerdiği morfin karşılığı olarak hesaplanmaktadır.  

INCB  (İnternational Narcotics Control Board- Uluslararası Uyuşturucu Kontrol 
Kurulu)  Narcotic Drugs Report verilerine göre, 2016 yılında, morfine eşdeğer opiyat 
hammadde üretimi dünya toplamı 566 ton kadardır. Bu üretimin 65 tonu Türkiye’ye, 163 
tonu Avustralya’ya, 156 tonu İspanya’ya, 109 tonu Fransa’ya, 5 tonu Hindistan’a, 20 
tonu Macaristan’a, 48 tonu diğer ülkelere aittir. 

Söz konusu veriler değerlendirildiğinde ve son beş yıllık verilerin ortalaması 
dikkate alındığında; Türkiye, dünya yasal haşhaş ekim alanları içerisinde %45’lik paya 
sahip olmasına rağmen morfine eşdeğer opiyat hammadde üretimi bakımından %15’lik 
paya sahiptir.  

Bu durum, Türkiye’nin üretilen haşhaş kapsülünün dekar başına üretim veriminin 
ve morfin içeriğinin diğer ülkelere nazaran düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dünyada haşhaş kökenli opiyat hammadde üretiminin, tüketim miktarının 
üzerinde gerçekleşmesi, fazla stok oluşmasına neden olmakta, bu durum da üretici ülkeler 
arasında rekabete yol açmaktadır. 

Türkiye’de haşhaş kapsülü, 1981 yılında deneme üretimine başlayan Afyon 
Alkaloidleri Fabrikasında işlenmektedir. Fabrikanın kuruluşunda yıllık haşhaş kapsül 
işleme kapasitesi 20.000 ton olarak tasarlanmıştır. Olabilecek yurtdışı müşteri talepleri 
de göz önünde bulundurularak bir takım yenilikler ve kapasite artırımı gerçekleştirilmiş 
ve yıllık haşhaş kapsülü işleme kapasitesi 20.000 ton iken 25.000 tona yükseltilmiştir. 
Üretilen morfin ve türevleri, yurtiçi ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra %95’i tıbbi 
amaçlı olarak ihraç edilmektedir. 

Morfin ve türevlerinin satışına ilişkin detaylı bilgiye, Raporun, “Pazarlama” 
bölümünde yer verilmiştir. 

 

 
 

Türkiye’nin, dünya pazarında söz sahibi olabilmesi, pazar payını büyütebilmesi, 
haşhaş kapsülünün dekar başına üretim veriminin ve morfin içeriğinin artırılmasını 
sağlamakla mümkün olabilecektir. Bu nedenle, yüksek morfin içeren haşhaş 
tohumluklarının dağıtılarak ektirilmesi önem arz etmektedir.   

Önceki yıllardan bu yana, tohum ıslah çalışmaları kapsamında, sözleşmeli 
üreticilere morfin oranı yüksek tohum verilerek ekim yaptırılmaktadır.  

Son 5 yıllık sözleşmeli ekim alanları ile üretim miktarları ve morfin oranları 
aşağıdaki tablodadır. 
Tablo 28: Sözleşmeli ekim alanları ile üretim miktarları ve morfin oranı 

    Sözleşmeye  Fiili hasat Elde edilen Morfin 
Yıllar Yer esas  kapsül oranı 

    dekar dekar kg % 

2012 
Polatlı/Ankara 2.000 20 139 1,11 
Çeltik/Konya 2.000 54 1.012 0,96 

2013 
Polatlı/Ankara 2.407 1.857 99.520 1,15 
Çeltik/Konya 6.838 5.942 410.886 0,94 

2014 
Polatlı/Ankara 1.886 269 16.785 1,02 
Çeltik/Konya 951 27 1.619 0,83 

2015 
Polatlı/Ankara 5.442 5.226 220.607 1,60 
Çeltik/Konya 7.449 6.086 404.852 1,06 

2016 
Polatlı/Ankara 2.632 747 41.821 1,58 
Çeltik/Konya 5.720 1.749 139.459 1,30 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi, morfin oranı yüksek düzeyde olmasına 
rağmen, sözleşme yapılan alanların çok azında ekim sağlanabilmiştir.  

Haşhaş tohumu ıslahı çalışmalarına bağlı olarak, Türkiye ortalaması %0,4 
civarında olan kapsüldeki mevcut morfin oranın, diğer ülkeler düzeyi olan %2 seviyesine 
çıkarılması hedeflenmekte olup sonuç itibariyle morfin oranının yüksekliği, maliyetlere 
olumlu yönde yansırken, katma değeri yüksek türev ürünlerinin satış fiyatlarını da 
etkileyecek, dolayısıyla, hem çiftçinin reel geliri artırılmış olacak, hem de morfin 
maliyetindeki azalma nedeniyle dünya pazarındaki payın da artması sağlanmış olacaktır. 

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesine sahip Afyon Alkaloid Fabrikası, 
entegre bir tesis olup Ekstraksiyon ve Derive olmak üzere iki ana üniteden oluşmaktadır.  

Son 5 yıllık morfin üretimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup 
üniteler bazında bilgi, söz konusu tablodan sonra verilmiştir. 
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Tablo 29: İşlenen kapsül ve elde edilen morfin ile işletme verimi 
Yıllar İşlenen kapsül Morfin oranı Üretilen morfin (AMA) İşletme verimi 
  Ton % kg % 

2012 26.139 0,44 99.672 87,2 
2013 27.070 0,41 96.429 86,3 
2014 20.595 0,41 71.326 85,1 
2015 27.314 0,38 89.995 86,3 
2016 25.015 0,40 86.625 86,0 

Tabloda da görüleceğe üzere, kapsüldeki morfin oranı ortalama %0,4, işletme 
verimi %86’dır.  

Haşhaş kapsülündeki morfin oranının %2 seviyelerine çıkarılması ve diğer 
alkaloidlerce zengin çeşitlerin elde edilmesi amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarında 
yüksek morfin içeriğine sahip 10 ve yüksek noskapin içeriğine sahip 2 çeşit tohum tescil 
edilmiş, yüksek morfin içeriğine sahip 2 yeni çeşidin tescili ise Nisan-2016 ayında 
yapılmıştır.   

Kurumca, haşhaş kapsülündeki morfin oranının %2 seviyelerine çıkarılması için 
tohum ıslah konularına ve alkaloidlerce zengin haşhaş üretimine yönelik sözleşmeli 
üretim modelinin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, haşhaş tarımında 
verimliliğin, kârlılığın ve pazardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla Kurum 
bünyesinde ve diğer kurumlarla ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. Nitekim Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi ile bölgelere uygun çeşitlerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 
bölgeler bazında çeşit tavsiye listesi oluşturulmuş, haşhaş bitkisinde araştırma-geliştirme 
ve tohumluk üretimi alanlarında işbirliği yapmak, ülkenin sanayi ihtiyaçlarının 
karşılanmasına katkıda bulunmak üzere TMO ve TAGEM arasında, protokol süresi 5 yıl 
olan, “Haşhaş Araştırmaları İşbirliği Protokolü”  imzalanmıştır.  

Haşhaş kapsülündeki morfin oranının yükseltilmesi yanında, tebain ve noskapin 
bakımından zengin çeşitlerin ıslahı çalışmalarına devam edilmesi, bu suretle maliyetlere 
olumlu katkının sağlanması önerilir.    

a) Ekstraksiyon ünitesi: 
Ekstraksiyon ünitesinde, çizilmemiş ve tohumu ayıklanmış haşhaş kapsülünü 

işlemek suretiyle ham morfin elde edilmektedir.  
Ekstraksiyon ünitesinin 2016 yılında program ve gerçekleşme değerleri, geçen yıl 

değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
  

 

 
 

Tablo 30:Ekstrasyon ünitesi verileri 

Üretimi belirleyen 
başlıca etkenler 

  2015 
Gerçek-

leşen 

2016 Gerçekleşme  % 

Ölçü Kapasite Program 
Gerçek-

leşen Programa 
Geçen 

yıla 
      göre göre 

Üretim miktarı:               
Morfin (CPS-M) kg 111.490 113.006 106.922 106.522 99,6 94,3 
Teknik metanol kg      4.970 1.031 1.027 99,6 20,7 
         
Yıllık çalışma:        
Makine Saat 6.960 7.648  7.329  95,8 
İşçi (20 kişiye göre) Saat 139.200 152.962  146.572  95,8 
         
Verimlilik:        
Makine Kg/saat 16 14,8  14,5  98,0 
İşçi (20 kişiye göre) Kg/saat 0,8 0,74  0,73  98,6 
İlk madde Ton 25.000 27.314  25.015  91,6 
İlk madde morfin oranı % 0,403 0,382  0,403  105,5 
         
Kapasite:        
Kapsüle göre % 100 109,3  100,1  91,6 
Morfine göre % 100 104,7  95,5  91,2 

2016 yılında kapsüldeki morfin oranı %0,403 olarak tespit edilmiş olup, kapasite;  
25.000 ton kapsülden %90 verimle %81,33’lük morfin (CPS-M) üretim kapasitesi 

(25.000.000 kgx0,403/100) x 90/100/0,8133 = 111.490 kg olarak,  bulunmuştur.  
2016 yılında, 25.015 ton kapsül işlenerek 106.522 kg morfin (CPS-M) (86.625 kg 

AMA) üretilmiştir. Morfin üretim miktarı, kapsüldeki morfin oranına bağlı 
bulunmaktadır. Ham morfindeki AMA (susuz morfin alkaloid) yüzdesi (saflık) 
müşterinin isteğine bağlı olarak ayarlanabilmektedir. 

Ayrıca yan ürün olarak 1.027 kg teknik metanol üretilmiştir. Kapsülün özelliğine 
göre üretilen metanol miktarı, yıllar itibariyle farklılık göstermektedir. 

2016 yılında işlenen kapsül miktarındaki %8,4 oranındaki azalış, kapasiteden 
yararlanma yüzdelerini de düşürmüştür.  

Nitekim kapasiteden yararlanma oranları kapsülde; 2015 yılında %109,3 iken 
2016 yılında %100,1,  morfinde; 2015 yılında %104,7 iken 2016 yılında %95,5 olmuştur.  

Ekstraksiyon ünitesinin 2016 yılına ilişkin üretim etkenleri, geçen yılla 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 31: Ekstraksiyon ünitesi üretimi   

Üretim etkenleri Ölçü 
Kapsül değerleri 

2015 2016 

İşlenen kapsül miktarı Ton 27.314 25.015 

Kapsüldeki morfin oranı % 0,382 0,403 
Kapsülle giren AMA morfin miktarı (kapsül miktarı x morfin 
oranı) 

kg 104.388 100.743 

Kapsülden üretilen morfin hidrat miktarı (fiili durum) kg 113.006 106.522 

Morfin hidratın AMA oranı % 79,63 81,33 

Üretilen AMA morfin miktarı (kapsülden) kg 89.995 86.625 

1 Ton kapsül başına üretilen morfin hidrat miktarı kg 4,14 4,26 

1 Ton kapsül başına üretilen AMA morfin miktarı kg 3,29 3,46 

AMA verimi % 86,3 86,0 

Kapsüldeki morfin oranı, 2015 yılında %0,382, 2016 yılında %0,403 olmuştur. 
Yine 1 ton kapsül başına üretilen AMA morfin miktarı, 2015 yılında 3.29 kg, 2016 

yılında 3,46 kg olmuştur. 
2016 yılında 1 ton kapsül tüketimi ile 1 kg AMA morfin üretimi için yapılan 

kimyasal madde ve enerji sarfiyatları geçen yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 32: Kapsül tüketimi ile morfin üretimi için yapılan kimyasal madde ve enerji sarfiyatları  

Sarfiyat Ölçü 

1 Kg AMA morfin üretimi başına 
sarfiyat 

1 Ton kapsül tüketimi başına 
sarfiyat 

2015 2016 Fark 
%  2015 2016 Fark  % 

Kireç Kg 24,1 24,9 3,3 79,9 86,5 8,3 

Soda Kg 29,2 27,1 (7,2) 96,6 94,4 (2,3) 

Sülfürik asit Kg 17,2 16,7 (2,9) 56,9 58,0 1,9 

Asetik asit Kg 9,7 10,0 3,1 32,2 34,7 7,8 

Butanol Kg 2,6 2,5 (3,8) 8,7 8,8 1,1 

Toluol Kg 3,1 2,9 (6,5) 10,3 10,3 - 

Amonyak Kg 1,2 3,2 166,7 3,9 11,0 182,1 

Kostik Kg 0,3 0,3 
 

- 1,1 1,2 9,1 

Buhar Ton 0,4 0,4 - 1,3 1,3 - 

Elektrik Kwh 48,6 46,2 (4,9) 161,0 161,0 - 

1 ton kapsül tüketimi başına;  soda hariç kireç, sülfirik asit, asetik asit, butanol, 
amonyak ve kostik sarfiyatında artış olmuş, toluol, buhar ve elektrik miktarı 
değişmemiştir. 
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Yine 1 ton kapsül başına üretilen AMA morfin miktarı, 2015 yılında 3.29 kg, 2016 

yılında 3,46 kg olmuştur. 
2016 yılında 1 ton kapsül tüketimi ile 1 kg AMA morfin üretimi için yapılan 

kimyasal madde ve enerji sarfiyatları geçen yıl sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 32: Kapsül tüketimi ile morfin üretimi için yapılan kimyasal madde ve enerji sarfiyatları  

Sarfiyat Ölçü 

1 Kg AMA morfin üretimi başına 
sarfiyat 

1 Ton kapsül tüketimi başına 
sarfiyat 

2015 2016 Fark 
%  2015 2016 Fark  % 

Kireç Kg 24,1 24,9 3,3 79,9 86,5 8,3 

Soda Kg 29,2 27,1 (7,2) 96,6 94,4 (2,3) 

Sülfürik asit Kg 17,2 16,7 (2,9) 56,9 58,0 1,9 

Asetik asit Kg 9,7 10,0 3,1 32,2 34,7 7,8 

Butanol Kg 2,6 2,5 (3,8) 8,7 8,8 1,1 

Toluol Kg 3,1 2,9 (6,5) 10,3 10,3 - 

Amonyak Kg 1,2 3,2 166,7 3,9 11,0 182,1 

Kostik Kg 0,3 0,3 
 

- 1,1 1,2 9,1 

Buhar Ton 0,4 0,4 - 1,3 1,3 - 

Elektrik Kwh 48,6 46,2 (4,9) 161,0 161,0 - 

1 ton kapsül tüketimi başına;  soda hariç kireç, sülfirik asit, asetik asit, butanol, 
amonyak ve kostik sarfiyatında artış olmuş, toluol, buhar ve elektrik miktarı 
değişmemiştir. 

 

 
 

1 kg AMA morfin üretimi başına ise; kireç, asetik asit ve amonyakta artış, soda, 
sülfirik asit, butanol, toluol ve elektrikte azalma olmuş, kostik ve buhar sarfiyatında 
değişiklik olmamıştır.  

b) Derive ünitesi: 
Derive ünitesinde, Ekstraksiyon ünitesinde üretilen ham morfinden, dünyada 

kabul gören farmakopik standartlara uygun, katma değeri yüksek, yarı sentetik ilaç 
hammaddeleri sentezlenmektedir. 

Derive ünitesinde, ürün talebine bağlı olarak üretim yapılmakta olup, son beş yıla 
ilişkin veriler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 33: Derive ünitesi üretimi 

Üretim türü Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Kodein baz  Kg 4.097 2.223 1.797 583 1.200 
Kodein fosfat  Kg 6.609 

* 
* 
* 
* 

7.045 3.086 2.529 2.753 
Morfin hidroklorür Kg 122   16 41 
Morfin sülfat Kg 27 17 130 111 - 
Dionin Kg 73 49 30 73 - 
Dihidro kodein baz Kg 638 866 420 456 - 
Dihidro kodein bitartarat Kg 143 571 590 108 3 
Dihidro kodein tiosiyanat Kg 967 419 212 - 203 
Beyaz morfin Kg - 0,2  26 254 - 

Derive ünitesinin kapasitesi 38 ton ham morfin olup yaklaşık 40 ton morfin 
türevleri üretilebilmektedir. Ancak, üretilen morfin türevleri depoda uzun süre muhafaza 
edilemediği için, genelde üretim müşteri taleplerine göre yapılmaktadır. Bu nedenle de 
yıllara göre farklılık gösterebilmektedir. 

Derive ünitesindeki üretim artışı, ürün talebine bağlı olduğundan pazar payının 
artırılması önem arz etmektedir.    

2- Üretim maliyetleri: 
Ürün grupları itibariyle oluşan maliyetler aşağıda tabloda gösterilmiş olup Afyon 

Alkaloid Fabrikası İşletmesi ile bu işletmenin yanında haşhaşla ilgilenen diğer şube 
müdürlüklerinin bu faaliyetleri ile ilgili tüm maliyetleri ayrıca incelenmiştir.   

Yıl içerisindeki giderleri oluşturan 0-7 arası gider çeşitleri grubu toplamı olan 
976,9 milyon TL’nin maliyet dağılımı aşağıdadır. 
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Tablo 34:Maliyetlerin oluşumu (*) 

(*) İşleme tabi tutulmadan alınıp satılan ürünler, maliyet hesaplarına kaydedilmeden doğrudan stok hesaplarına 
kaydedilmiştir. 

 
  

Maliyetlerin oluşumu Direkt ilk 
madde ve 
malzeme 
Bin TL 

Direkt 
işçilik 
Bin TL 

Genel 
imalat 

giderleri 
Bin TL 

GÜG esas 
üretim gider 

yerleri 
 

Bin TL 

GÜG 
dağıtıma 

tabi giderler 
Bin TL 

  
 
 
 

Diğer  
Bin TL 

Genel 
toplam 
Bin TL 

A) Ürün grupları  (haşhaş ve ürünleri     
hariç):      

  
 

Buğday  5.522 3.254  203.982 136.871   349.629 

Arpa  490 267  15.416 27.839   44.012 

Çavdar  9 17  378 634   1.038 

Mısır  2.319 631  122.638 38.990   164.578 

Çeltik (kırıma verilen) 25.104 120  7.330 2.648   35.202 

Pirinç  104 4  2.248 1.629   3.985 

Triticale 1 2  35 51   89 

Yulaf    6 4   10 

Un    242 168   410 
Toplam (A) 33.549 4.295  352.275 208.834   598.953 

B) Haşhaş tohumu, morfin ve türevleri         

Buğday 15       15 

AAF ve haşhaş iş yerleri 126.729 2.585 45.022  4.425   178.761 

Hizmet satış giderleri         

Araştırma geliştirme giderleri      1.403 1.403 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri       1.291 1.291 

Genel yönetim giderleri       3.101 3.101 

Maddi duran varlıklara aktarılan       850 850 

Çalışmayan kısım giderleri  732 336     1.068 
Toplamı (B) 126.744 3.317 45.358  4.425  6.645 186.489 

C)Hizmet satış giderleri   (AAF hariç)       6.614 6.614 

D)Paz. sat.ve dağ. gid. (AAF hariç )                     107.674 107.674 

E)Genel yönetim giderl.  (AAF hariç)       60.681 60.681 

F)Maddi dur. var. aktarl. (AAF hariç)       4.251 4.251 

G)Çalışmayan kısım gid. (AAF hariç)  101  11.129 962   12.191 
Genel toplam  160.293 7.713 45.358 363.404 214.221  185.864 976.853 

Geçen yıl toplamı 151.721 6.632 39.534 194.688 198.713  176.985 768.273 
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Tablo 34:Maliyetlerin oluşumu (*) 

(*) İşleme tabi tutulmadan alınıp satılan ürünler, maliyet hesaplarına kaydedilmeden doğrudan stok hesaplarına 
kaydedilmiştir. 

 
  

Maliyetlerin oluşumu Direkt ilk 
madde ve 
malzeme 
Bin TL 

Direkt 
işçilik 
Bin TL 

Genel 
imalat 

giderleri 
Bin TL 

GÜG esas 
üretim gider 

yerleri 
 

Bin TL 

GÜG 
dağıtıma 

tabi giderler 
Bin TL 

  
 
 
 

Diğer  
Bin TL 

Genel 
toplam 
Bin TL 

A) Ürün grupları  (haşhaş ve ürünleri     
hariç):      

  
 

Buğday  5.522 3.254  203.982 136.871   349.629 

Arpa  490 267  15.416 27.839   44.012 

Çavdar  9 17  378 634   1.038 

Mısır  2.319 631  122.638 38.990   164.578 

Çeltik (kırıma verilen) 25.104 120  7.330 2.648   35.202 

Pirinç  104 4  2.248 1.629   3.985 

Triticale 1 2  35 51   89 

Yulaf    6 4   10 

Un    242 168   410 
Toplam (A) 33.549 4.295  352.275 208.834   598.953 

B) Haşhaş tohumu, morfin ve türevleri         

Buğday 15       15 

AAF ve haşhaş iş yerleri 126.729 2.585 45.022  4.425   178.761 

Hizmet satış giderleri         

Araştırma geliştirme giderleri      1.403 1.403 

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri       1.291 1.291 

Genel yönetim giderleri       3.101 3.101 

Maddi duran varlıklara aktarılan       850 850 

Çalışmayan kısım giderleri  732 336     1.068 
Toplamı (B) 126.744 3.317 45.358  4.425  6.645 186.489 

C)Hizmet satış giderleri   (AAF hariç)       6.614 6.614 

D)Paz. sat.ve dağ. gid. (AAF hariç )                     107.674 107.674 

E)Genel yönetim giderl.  (AAF hariç)       60.681 60.681 

F)Maddi dur. var. aktarl. (AAF hariç)       4.251 4.251 

G)Çalışmayan kısım gid. (AAF hariç)  101  11.129 962   12.191 
Genel toplam  160.293 7.713 45.358 363.404 214.221  185.864 976.853 

Geçen yıl toplamı 151.721 6.632 39.534 194.688 198.713  176.985 768.273 

 

 
 

Maliyetler, geçen yıla göre %27,1 oranında artmıştır. 
Hububat ile haşhaş kapsülü ve tohumlukların yıl sonu itibariyle stok maliyetleri 

aşağıdadır. 
Ürün adı                   TL/Ton 

 
Yerli makarnalık buğday 1.039  
Yerli düşük vasıflı makarnalık buğday 897  
Yerli ekmeklik sert buğday 948  
Yerli ekmeklik yarı sert buğday 899  
Düşük vasıflı buğday 818  
İthal buğday 1.910  
Çavdar 800  
Arpa 746  
Yerli çeltik 1.691  
İthal çeltik 1.451  
Haşhaş kapsülü 4.791  
Haşhaş tohumluğu 8.015  
Yerli mısır 785  
Yerli pirinç 2.819  
İthal pirinç 3.487  
Yerli kırık pirinç 1.633  

 
TMO, esas itibariyle piyasayı dengeleme amaçlı ticari anlamda, hububat alımı ve 

satımı yapıyorsa da aynı zamanda çeltik alımı yaparak, kırdırma işlemini dışarıya 
yaptırmak suretiyle elde edilen pirinci depolama ve satışa sunma, pirinç paketleme, mısır 
kurutma, haşhaş kapsülü alarak kendi fabrikasında işleme ve ürün elde etme gibi dolaylı 
ya da dolaysız üretim yapmaktadır.  

-Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri üretim maliyeti: 
Haşhaş tohumu, morfin ve ürünlerinin, 2016 yılı maliyetleri geçen yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 35: Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri üretim maliyeti (*) 

Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri 
üretim maliyeti  

  2015 yılı  2016 yılı  

Bin TL % 
        Program Gerçeklesen Prog. göre 

 
gerçekleş

me 
Bin TL % Bin TL % gerçeklş.

% 
1-Üretimle doğrudan ilgili 
giderler  

         
-İlk Madde Ve Malzeme 122.197 71,9 119.069 73,5 126.419 70,3 106 
-İsçilik 2.911 1,7 3.086 1,9 3.202 1,8 104 
-Genel İmal Giderleri 8.753 5,1 9.146 5,6 9.047 5,0 99 

Toplam (1) 133.861 78,7 131.301 81,0 138.668 77,1 106 
2-Üretimle Dolaylı İlgili Gid.        
-Koruma ve Güvenlik Servisi 1.851 1,1 1.756 1,1 2.286 1,3 130 
-Teknik Emniyet Servisi  1.466 0,9 1.374 0,8 1.660 0,9 121 
-Sosyal Hizmetler Servisi 767 0,5 772 0,5 1.107 0,6 143 
-Malzeme İkmal Servisi 581 0,3 806 0,5 645 0,4 80 
-Yedek Parça Servisi 267 0,2 259 0,2 306 0,2 118 
-Bakim Onarım Servisi 7.956 4,7 10.499 6,4 9.266 5,2 88 
-Kalite Kontrol Servisi 1.929 1,1 1.755 1,1 2.180 1,2 124 
-Kapsül ve Kimyevi Mad. Servisi 5.183 3,0 3.981 2,5 5.167 2,8 130 
-Su Tasfiye Ve Arıtma 891 0,5 1.776 1,1 878 0,5 49 
-Enerji Ve İsi Santrali 6.312 3,7 4.852 3,0 6.028 3,3 124 
-Haşhaş Islah Birimi 346 0,2 213 0,1 509 0,3 239 
-Üretim Yerl. Yön Gd (Finans Gd) 2.176 1,3 2.687 1,7 5.615 3,1 209 

Toplam (2) 29.725 17,5 30.730 19,0 35.647 19,8 116 
Toplam (1+2) 163.586 96,2 162.031 100,

0 
174.315 96,9 108 

3-Diğer işyerleri (ilgili şubeler) 6.407 3,8   5.529 3,1  
Genel toplam 169.993 100,0 162.031 100,

0 
179.844 100,0 111 

 (*)Diğer işyerlerinde (ilgili şubeler), program rakamları haşhaş kapsülü alım masrafları kapsamında 
ayrıştırılmamıştır.  

Haşhaş faaliyetleri Afyon Alkaloid Fabrikası dışında, Afyonkarahisar, Akşehir, 
İzmir, Eskişehir, Samsun, Bandırma, Denizli ve Çorum Şube Müdürlükleri 
hinterlandında da yürütülmektedir.   

Üretimle doğrudan ve dolaylı ilgili giderler toplamı 174,3 milyon TL, ilgili 
şubelere ait giderlerle birlikte toplam üretim maliyeti 179,8 milyon TL’dir. 

2016 yılı faaliyet döneminde fabrika bünyesinde bulunan ekstraksiyon ve derive 
üniteleri itibariyle toplam üretim maliyetlerinin dağılımı ise aşağıdaki tablodadır. 
  

94 Sayıştay   



 

 
 

Tablo 35: Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri üretim maliyeti (*) 

Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri 
üretim maliyeti  

  2015 yılı  2016 yılı  

Bin TL % 
        Program Gerçeklesen Prog. göre 

 
gerçekleş

me 
Bin TL % Bin TL % gerçeklş.

% 
1-Üretimle doğrudan ilgili 
giderler  

         
-İlk Madde Ve Malzeme 122.197 71,9 119.069 73,5 126.419 70,3 106 
-İsçilik 2.911 1,7 3.086 1,9 3.202 1,8 104 
-Genel İmal Giderleri 8.753 5,1 9.146 5,6 9.047 5,0 99 

Toplam (1) 133.861 78,7 131.301 81,0 138.668 77,1 106 
2-Üretimle Dolaylı İlgili Gid.        
-Koruma ve Güvenlik Servisi 1.851 1,1 1.756 1,1 2.286 1,3 130 
-Teknik Emniyet Servisi  1.466 0,9 1.374 0,8 1.660 0,9 121 
-Sosyal Hizmetler Servisi 767 0,5 772 0,5 1.107 0,6 143 
-Malzeme İkmal Servisi 581 0,3 806 0,5 645 0,4 80 
-Yedek Parça Servisi 267 0,2 259 0,2 306 0,2 118 
-Bakim Onarım Servisi 7.956 4,7 10.499 6,4 9.266 5,2 88 
-Kalite Kontrol Servisi 1.929 1,1 1.755 1,1 2.180 1,2 124 
-Kapsül ve Kimyevi Mad. Servisi 5.183 3,0 3.981 2,5 5.167 2,8 130 
-Su Tasfiye Ve Arıtma 891 0,5 1.776 1,1 878 0,5 49 
-Enerji Ve İsi Santrali 6.312 3,7 4.852 3,0 6.028 3,3 124 
-Haşhaş Islah Birimi 346 0,2 213 0,1 509 0,3 239 
-Üretim Yerl. Yön Gd (Finans Gd) 2.176 1,3 2.687 1,7 5.615 3,1 209 

Toplam (2) 29.725 17,5 30.730 19,0 35.647 19,8 116 
Toplam (1+2) 163.586 96,2 162.031 100,

0 
174.315 96,9 108 

3-Diğer işyerleri (ilgili şubeler) 6.407 3,8   5.529 3,1  
Genel toplam 169.993 100,0 162.031 100,

0 
179.844 100,0 111 

 (*)Diğer işyerlerinde (ilgili şubeler), program rakamları haşhaş kapsülü alım masrafları kapsamında 
ayrıştırılmamıştır.  

Haşhaş faaliyetleri Afyon Alkaloid Fabrikası dışında, Afyonkarahisar, Akşehir, 
İzmir, Eskişehir, Samsun, Bandırma, Denizli ve Çorum Şube Müdürlükleri 
hinterlandında da yürütülmektedir.   

Üretimle doğrudan ve dolaylı ilgili giderler toplamı 174,3 milyon TL, ilgili 
şubelere ait giderlerle birlikte toplam üretim maliyeti 179,8 milyon TL’dir. 

2016 yılı faaliyet döneminde fabrika bünyesinde bulunan ekstraksiyon ve derive 
üniteleri itibariyle toplam üretim maliyetlerinin dağılımı ise aşağıdaki tablodadır. 
  

 

 
 

Tablo 36: Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri toplam maliyetlerinin dağılımı 

Haşhaş tohumu, morfin ve 
ürünleri maliyetleri  

    Üretim maliyetleri tablosu 

                       Üretimle ilgili giderler 
                    Bin TL 

  

Üretim 
 kg 

Birim 
maliyet 
TL/kg 

İlk madde 
ve 

malzeme 
giderleri 

Direk 
işçilik 

giderleri 

Genel 
imal ve 
üretim 
giderl. 

Dağıtım
a tabi 
genel 
üretim 

gid.  

 
Diğer 
giderler 

 
Toplam 

 A - Ekstraksiyon         
  - Kapsülden morfin 114.300 2.070 37.151   153.521 107.079,70 1.433,7 
  - Kodeini düşük morfin  3.439 119 306   3.864 3.052,60 1.265,6 
   -O. Tentüre            
  - Teknik metanol  (*)       25.015,00  

Toplam (A) 117.739 2.189 37.457   157.385   
 B - Derive          
  - Dionin         
  - Beyaz morfin         
  - Morfin sülfat         
  - Kodein pür 2.321 37 25   2.383 1.200,50 1.985,1 
  - Kodein fosfat 5.141 111 143   5.395 2.753,60 1.959,3 
  - Dihidro kodein bitartarat 22 1 1   24 3,30 7.245,9 
  - Morfin HCL 138 5 6   149 41,40 3.609,2 
   -Dihidrokodein          
    Tiyosiyanat(*) 1.041  2   1.043 202,70 5.146,4 

Toplam (B) 8.663 154 177   8.994   
 C -Tohum ziraati giderleri 17 127 - 1.109  1.253   

 D- Üretim yerleri (finansm.)     5.615 5.615   

 E-Diğer işyerleri  
 
 
 
 şubeler) 

        
  -Haşhaş kapsülü 315 113 357 4.060  4.845   
  -Haşhaş tohumu 10 2 34 365  411   
  -Finansman gideri     273 273   

Toplam ( D) 325 115 391 4.425 273 5.529   
F-Çalışmayan kısım 
giderleri 

        
- Ekstraksiyon ünitesi  134    134   
 -Derive ünitesi  597 337   934   

Toplam (E)  731 337   1.068   
Toplam (A+B+C+D+E+F) 126.744 3.316 38.362 5.534 5.888 179.844   

Geçen yıl toplamı 122.765 3.086 36.255 5.186 2.701 169.993   

(*) Teknik metanol  ve dihidrokodein tiyosiyatın işçilik gideri sırasıyla 12 TL ve 3 TL’dir.   

Çalışmayan kısım giderleri ile birlikte toplam üretim maliyeti 179,8 milyon 
TL’dir. Geçen yıla göre toplam üretim maliyetinde %5,8 oranında artış olmuştur. 
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Üretimde en büyük paya sahip morfinin birim maliyeti ise önceki yıla göre % 11 
oranında artarak 1.293 TL/kg’dan 1.434 TL/kg’a yükselmiştir. 

-Çeltik kırımı: 
2016 yılında, haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri dışında, muhasebe kayıtlarına 

göre, 13,7 bin ton çeltik kırdırılarak 7,5 bin ton pirince, 1,1 ton kırık pirince 
dönüştürülmüştür. Kırdırmadan kaynaklı, pirincin yanı sıra kepek, darıcan, kavuz vb. yan 
ürünler de elde edilmiştir. 23,5 milyon TL tutarındaki çeltik depo maliyeti dahil toplam 
maliyet 24,7 milyon TL’dir. 

Çeltik kırımı için, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesi gereği, “kapalı zarf 
teklif alma ve en uygun teklifi verenle pazarlık yapılmak” yöntemi ihale yapılmaktadır. 
TMO Yetki Devri Yönergesine göre, çeltiğin imalata verilmesi için ihale onay makamı; 
15 bin tona kadar Ticaret Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Alım Muhafaza Daire 
Başkanlığı, 15 bin-30 bin ton arasındaki miktar için ilgili Genel Müdür Yardımcısı, 30 
bin ton ve üzerindeki miktar için Genel Müdür yetkilidir. 

Çeltiğin imalata verilmesinde, pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesi, iş yerlerindeki 
satış büfelerine olan pirinç talebi, hububat alımı nedeniyle depoların boşaltılması 
gerekliliği, çeltik, kiralık depolarda ise kira ücretinden kaçınma vb. durumlar, etken 
olmaktadır.  

2016 yılında Mersin, Çorum ve Edirne Şube Müdürlüklerinde imalata verilen 
çeltiğin kırım fiyatları 49,95 TL/ton ile 99 TL/ton arasında değişiklik göstermiştir. 

İş yerlerindeki kırım fiyatlarındaki farklılıklarda, çeltiğin TMO deposundan 
fabrika noktasına taşıma işleminin imalatçı tarafından yapılıp yapılmaması, rekabet 
ortamı açısından o bölgede faaliyet gösteren kırım fabrikalarının sayısı, imalatın yapılma 
zamanı (fabrikaların hasat sonrası yoğun olduğu veya işlerin durgun olduğu dönemler), 
fabrikaların kırım kapasitesi vb. hususlar,   etkili olmaktadır. 

 -Mısır kurutma: 
2016 yılında 490,4 bin ton mısır, kurutma işlemine tabi tutulmuş, 9,7 bin ton fire 

oluşmuş ve bu işlem sonucu 480,7 bin ton mısır stoklara alınmıştır. 339,7 milyon TL 
mısır depo maliyeti dahil toplam maliyet 341,8 milyon TL’dir. 
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Üretimde en büyük paya sahip morfinin birim maliyeti ise önceki yıla göre % 11 
oranında artarak 1.293 TL/kg’dan 1.434 TL/kg’a yükselmiştir. 

-Çeltik kırımı: 
2016 yılında, haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri dışında, muhasebe kayıtlarına 

göre, 13,7 bin ton çeltik kırdırılarak 7,5 bin ton pirince, 1,1 ton kırık pirince 
dönüştürülmüştür. Kırdırmadan kaynaklı, pirincin yanı sıra kepek, darıcan, kavuz vb. yan 
ürünler de elde edilmiştir. 23,5 milyon TL tutarındaki çeltik depo maliyeti dahil toplam 
maliyet 24,7 milyon TL’dir. 

Çeltik kırımı için, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesi gereği, “kapalı zarf 
teklif alma ve en uygun teklifi verenle pazarlık yapılmak” yöntemi ihale yapılmaktadır. 
TMO Yetki Devri Yönergesine göre, çeltiğin imalata verilmesi için ihale onay makamı; 
15 bin tona kadar Ticaret Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Alım Muhafaza Daire 
Başkanlığı, 15 bin-30 bin ton arasındaki miktar için ilgili Genel Müdür Yardımcısı, 30 
bin ton ve üzerindeki miktar için Genel Müdür yetkilidir. 

Çeltiğin imalata verilmesinde, pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesi, iş yerlerindeki 
satış büfelerine olan pirinç talebi, hububat alımı nedeniyle depoların boşaltılması 
gerekliliği, çeltik, kiralık depolarda ise kira ücretinden kaçınma vb. durumlar, etken 
olmaktadır.  

2016 yılında Mersin, Çorum ve Edirne Şube Müdürlüklerinde imalata verilen 
çeltiğin kırım fiyatları 49,95 TL/ton ile 99 TL/ton arasında değişiklik göstermiştir. 

İş yerlerindeki kırım fiyatlarındaki farklılıklarda, çeltiğin TMO deposundan 
fabrika noktasına taşıma işleminin imalatçı tarafından yapılıp yapılmaması, rekabet 
ortamı açısından o bölgede faaliyet gösteren kırım fabrikalarının sayısı, imalatın yapılma 
zamanı (fabrikaların hasat sonrası yoğun olduğu veya işlerin durgun olduğu dönemler), 
fabrikaların kırım kapasitesi vb. hususlar,   etkili olmaktadır. 

 -Mısır kurutma: 
2016 yılında 490,4 bin ton mısır, kurutma işlemine tabi tutulmuş, 9,7 bin ton fire 

oluşmuş ve bu işlem sonucu 480,7 bin ton mısır stoklara alınmıştır. 339,7 milyon TL 
mısır depo maliyeti dahil toplam maliyet 341,8 milyon TL’dir. 
  

 

 
 

F-Pazarlama: 
TMO Ana Statüsünün “Teşekkülün amaç ve faaliyet konuları” başlıklı 4 üncü 

maddesinde, Teşekkülün amacı; “Yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden 
normalin altına düşmesini ve tüketici halk aleyhine anormal derecede yükselmesini 
önlemek, bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almak ve gerektiğinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleri ile ilgili verilecek görevleri 
yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmek…”, olarak 
belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, hububat satışlarının programlanması ve uygulanmasında, piyasayı 
regüle edecek miktar ve fiyatlar esas alınmakla beraber, daha çok ülke şartları, rekolte ve 
geçmiş yıldan devreden stok miktarları ile stokların fiziki durumları (yıl, cins vb.) önem 
kazanmaktadır.  

Haşhaş kapsülünden elde edilen morfin ve ürünlerinin satış programında ve 
uygulamalarında ise, fabrika kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışı talep tahminleri etkili 
olmaktadır. 

1-Satışlar: 
2016 yılında, satışı yapılan ürünlerin bir kısmına ilişkin özet bilgi aşağıdadır. 
İç satışlar (yerli ürün) 

Ürün Miktar Tutar Ortalama fiyat  

Bin Ton Bin TL TL/Ton 

Buğday 354,2 314.558 888 

Arpa 179,7 137.033 763 

Çavdar 3,7 2.769 742 

Mısır 189,7 152.585 805 

Pirinç 1,1 818 732 

Yulaf 0,5 355 754 

Haşhaş toh. 0,2 1.735 7.543 

İç satışlar (ithal ürün) 

Ürün Miktar Tutar Ortalama fiyat  

Bin Ton Bin TL TL/Ton     

Buğday 545,2 499.883 917 

Arpa 69,1 48.758 706 

Çeltik 1 1.715 1.862 

Pirinç 10,7 30.635 2.868 
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Mamul madde ihracatı karşılığı satışlar 

Ürün Miktar Tutar Ortalama fiyat  

Bin Ton Bin TL TL/Ton     

Buğday 2.866,8 1.568.738 917 

Arpa 0,05 23 479 

Mısır 1.276,2 599.280 470 

Dış satışlar 

Ürün Miktar 

 

Tutar 

 

    Ortalama fiyat 

 
 

Ham morfin   65.949,200 kg 33,9 milyon  USD 515 USD/kg 

Arpa (KKTC) 3,8 bin ton 2.291 bin TL 596 TL/ton 

Ofisin, 2016 yılında yapmış olduğu satışlar ürün çeşitleri itibariyle, program ve 
geçen yıl satış sonuçlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 37: Ürün çeşitleri itibarıyla programlanan ve gerçekleşen satışlar (*) (**) 

Satışlar 

2015 2016 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar 
Ton 

Tutar 
Bin TL 

İlk durum Son durum 
Miktar 

Ton 
Tutar 

Bin TL Miktar 
Ton 

Tutar 
Bin TL 

Miktar 
Ton 

Tutar 
Bin TL 

A- Haşhaş tohumu, 
morfin ve ürünleri  

        
        

a)Yurt içine         

-Haşhaş tohumu 213 1.707     230 1.735 

-Morfin ve ürünleri  2.728  2.900  3.100  3.062 

Toplam (a)  4.435  2.900  3.100  4.797 

 b)Yurt dışına         

- Morfin ve ürünleri  131.115  133.000  111.000  103.497 
                       Toplam 

(b) 
 131.115  133.000  111.000  103.497 

Toplam (A)  135.550  135.900  114.100  108.294 
B- Ticari mallar 
 

        
 a)Yurt içi 
 

        
- Buğday 1.940.58

5 
1.233.468 2.451.479 1.967.042 3.765.000 2.378.000 3.766.212 2.383.179 

 -Arpa 412.295 286.861 500.000 381.835 219.753 163.773 248.859 185.814 
 -Çavdar-Tritikale 9.827 7.125     3.732 2.769 
- Yulaf       471 355 
- Mısır 280.298 157.723 800.000 558.250 1.392.000 698.000 1.465.900 751.865 
- Pirinç 17.473 49.826 24.000 72.534 14.548 42.917 11.798 31.453 
- Çeltik 14.000 21.552 5.000 8.878 1.000 1.900 921 1.715 
-Un (Yardım) 10.000 11.850 20.000 25.000 45.500 55.829 32.999 40.536 
-Pirinç (Yardım)     2.152 7.932 2.152 7.345 
-Fındık Yağı 855 6.959       

Toplam (a) 
 

 1.775.364  3.013.539  3.348.351  3.405.031 
b)Yurt dışı 
 

        
-Buğday   400.000 222.000     
-Arpa     3.845 2.291 3.845 2.291 
-Diğer (ilaç) 1 38      8 

Toplam (b)  38  222.000  2.291  2.299 

Toplam (B)  1.775.402  3.235.539  3.350.642  3.407.330 

C- Hizmet satışları  5.005      8.555 

D-Diğer (standart dışı 
emtia)  1.037      1.543 

Yurt içi satışlar toplamı  1.785.841  3.016.439  3.351.451  3.419.926 

Yurt dışı satışlar toplamı  131.153  355.000  113.291  105.796 

Satışlar toplamı     3.371.439  3.464.742  3.525.722 
Görev Zararı  772.244  794.944  1.998.928  2.022.943 

             Genel Toplam 
 
 
 

 2.689.238  4.166.383  5.463.670  5.548.665 

   (*) Görev zararları, ilgili ürün satışına dahil edilmemiştir. 
(**) 49.196 bin TL tutarındaki görev zararı, mükerrer kayıt olup, ilgili ürünün içinde bırakılmıştır. 
Açıklama, Gelir tablosu” bölümünün “brüt satışlar” hesap açıklamasında yer almıştır.  
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2016 yılında net satışlar toplamı 5,5 milyar TL olup bu tutarın 3,4 milyar TL’si 
yurt içi satışlara, 105,8 milyon TL’si yurt dışı satışlara, 2,0 milyar TL’si görev zararlarına 
aittir. 

Satışların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
A-Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışı: 
Söz konusu satışların, 4,8 milyon TL’si yurt içine, 103,5 milyon TL’si yurt dışına 

yapılmıştır.  
2016 yılında gerçekleşen haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışlarına ilişkin 

görev zararı 33,3 milyon TL’dir.  
Haşhaş faaliyetleri, 3298 sayılı “Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun” ile 3298 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre çıkarılan 18.04.1988 tarih, 88/12850 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 04.05.1988 tarih, 19804 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Haşhaşın, Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, 
İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
yapılmaktadır.  

Söz konusu Kanun ve yönetmelikle yürütülmekte olan haşhaş ekiminin kontrolü, 
haşhaş kapsülü, ham afyon ve tıbbı afyon üretimi, satın alınması, bunlardan uyuşturucu 
madde imalatı, yurt içi ve yurt dışı satış konularında, 17.05.1987 tarih, 19463 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.1987 tarih, 87/11703 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla,  TMO görevlendirilmiştir.  

2016 yılında iç piyasaya yapılan haşhaş ürünleri satışları geçen yıl satışları ile 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 38: Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışları (yurtiçi) 

Ürün adı  
2015 yılı 2016 yılı 

Miktar Satış tutarı Miktar Satış tutarı 
Kg TL Kg TL 

Kodein baz 24,30 36.231 27,92 49.101 
Kodein fosfat 1.999 2.534.844 2.218,87 2.958.751 
Dionin 6,34 14.455 8,32 21.841 
Kokain HCL 0,31 4.650 0,20 2.925 
Morfin HCL 12,04 22.554 13,00 28.730 
Morfin sülfat 67,50 114.007 0,002 3 
Ham afyon - - 0,50 462 
Ham morfin - - 0,005 10 
Opium 3,00 818 -  
Opium tincture 0,47 30 -  

Ürün toplamı  2.727.589  3.061.823 
Haşhaş kapsülü tohumu 212.995,00 1.707.151 229.555,00 1.735.429 
Yurt içi satışlar toplamı  4.434.740  4.797.252 
İç satışların görev zararı  170.534  223.770 

Toplam  4.605.274  5.021.022 

2016 yılında, Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen ve iç piyasada satılan ürün 
satışından 3,1 milyon TL, haşhaş kapsülü tohumu satışından ise 1,7 milyon TL hasılat 
elde edilmiş olup iç satışlardan doğan görev zararı 223,8 bin TL’dir. 

Teşekkülün, yurt dışı morfin ve ürünleri satışlarına ilişkin tablo, geçen yılla 
karşılaştırmalı olarak aşağıdadır.  
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2016 yılında net satışlar toplamı 5,5 milyar TL olup bu tutarın 3,4 milyar TL’si 
yurt içi satışlara, 105,8 milyon TL’si yurt dışı satışlara, 2,0 milyar TL’si görev zararlarına 
aittir. 

Satışların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
A-Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışı: 
Söz konusu satışların, 4,8 milyon TL’si yurt içine, 103,5 milyon TL’si yurt dışına 

yapılmıştır.  
2016 yılında gerçekleşen haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışlarına ilişkin 

görev zararı 33,3 milyon TL’dir.  
Haşhaş faaliyetleri, 3298 sayılı “Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun” ile 3298 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre çıkarılan 18.04.1988 tarih, 88/12850 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 04.05.1988 tarih, 19804 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “Haşhaşın, Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, 
İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 
yapılmaktadır.  

Söz konusu Kanun ve yönetmelikle yürütülmekte olan haşhaş ekiminin kontrolü, 
haşhaş kapsülü, ham afyon ve tıbbı afyon üretimi, satın alınması, bunlardan uyuşturucu 
madde imalatı, yurt içi ve yurt dışı satış konularında, 17.05.1987 tarih, 19463 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.1987 tarih, 87/11703 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla,  TMO görevlendirilmiştir.  

2016 yılında iç piyasaya yapılan haşhaş ürünleri satışları geçen yıl satışları ile 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 38: Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışları (yurtiçi) 

Ürün adı  
2015 yılı 2016 yılı 

Miktar Satış tutarı Miktar Satış tutarı 
Kg TL Kg TL 

Kodein baz 24,30 36.231 27,92 49.101 
Kodein fosfat 1.999 2.534.844 2.218,87 2.958.751 
Dionin 6,34 14.455 8,32 21.841 
Kokain HCL 0,31 4.650 0,20 2.925 
Morfin HCL 12,04 22.554 13,00 28.730 
Morfin sülfat 67,50 114.007 0,002 3 
Ham afyon - - 0,50 462 
Ham morfin - - 0,005 10 
Opium 3,00 818 -  
Opium tincture 0,47 30 -  

Ürün toplamı  2.727.589  3.061.823 
Haşhaş kapsülü tohumu 212.995,00 1.707.151 229.555,00 1.735.429 
Yurt içi satışlar toplamı  4.434.740  4.797.252 
İç satışların görev zararı  170.534  223.770 

Toplam  4.605.274  5.021.022 

2016 yılında, Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen ve iç piyasada satılan ürün 
satışından 3,1 milyon TL, haşhaş kapsülü tohumu satışından ise 1,7 milyon TL hasılat 
elde edilmiş olup iç satışlardan doğan görev zararı 223,8 bin TL’dir. 

Teşekkülün, yurt dışı morfin ve ürünleri satışlarına ilişkin tablo, geçen yılla 
karşılaştırmalı olarak aşağıdadır.  

 

 
 

Tablo 39: Morfin ve ürünleri satışları (yurt dışı)  

Ürün adı  
2015 yılı 2016 yılı 

Miktar Satış tutarı Miktar Satış tutarı 
Kg  Kg  

Ham morfin (AMA) 89.250,00 45.963.750  USD 65.949,200 33.966.797,00 USD 
Kodein fosfat 1.351,45 732.470  USD 1.256,000 671.735,00 USD 
Kodain baz 185,00 112.325  USD    220,000 126.500,00 USD 
Etil morfin HCL 26,11 30.959  USD 25,925 30.189,00 USD 
Morfin HCL 0,27 850  USD 8,000 8.645,00 USD 
Morfin sülfat 2,00 2.200  USD 27,000 27.150,00 USD 
Opiumpowder 7,00 2.600  USD 5,000 1.750,00 USD 
Dihidrokodein bitartarat 5,00 5.100  USD 105,000 78.357,88 USD 
Dihidrokodein tiyosiyanat 200,00 142.325  USD 200,000 169.056,66 USD 
Ham afyon 1,50 855  USD 12,000 4.080,00 USD 

Ürün toplamı  46.993.434  USD  35.084.260,54 USD 
Dış satışların görev zararı  27,8 milyon TL  33,1 Milyon TL 

2016 yılında 35.084.206,54 ABD Doları tutarında ihracat yapılmıştır. 
          Toplam ihracatın %96,8 oranında 33.966.797 ABD Dolarlık kısmı ham morfine 
(AMA) aittir. Ham morfin satışının 59.449,2 kg’ı ABD’ye, 6.500 kg’ı Japonya’ya 
yapılmıştır. 

Yurt dışı morfin ve ürünleri ihracatı 15 ülkeye yapılmış olup dış satışlardan doğan 
görev zararı tutarı 33,1 milyon TL’dir. 

 Kurum bünyesinde oluşturulan “uyuşturucu madde fiyat tespit komisyonu”nun 
29.06.2016 tarih, 193692 sayılı toplantısında özetle; 

-Morfin satışlarında; 
-Tüm dünyada, morfince, kodeince ve tebaince zengin kapsül üretiminin devam 

ettiği, bunun yanı sıra Fransa ve Macaristan’da noskapinli kapsül üretimine ilişkin 
deneme çalışmalarının olduğu, henüz ticari boyutlarda olmasa da yakın süreç içerisinde 
her iki ülkenin de noskapin ihracatına başlayabileceği, 

-Firmalarla yapılan görüşmelerde dünya genelinde verimde artış olacağı, mevcut 
stok durumu dikkate alındığında bu durumun ürün satış fiyatlarında düşüş yönünde etki 
yaratacağı,  

-Daha önce TMO’dan morfin (AMA) talebinde bulunulurken, Fransa’da, Slovak 
Cumhuriyeti’nde ve İngiltere’de yerleşik firmaların ellerinde yeterli stok olması 
nedeniyle TMO’dan morfin talebinde bulunulmadığı,  

-Çeşitli kriterler ve mevcut durum dikkate alındığında koşulların sürekli 
değişkenlik göstermesi, farklı haşhaş çeşitleri ve bunlara ait ürünlerin piyasaya sürülmesi, 
uzun süredir süregelen büyük rekabetin koşullarına ayak uydurabilmek, koşullara bağlı 
olarak fiyatlarda meydana gelen dalgalanma eğilimlerini takip edebilmek, pazar 
koşullarına direnebilmek amacıyla üretim alanlarının izin verilen limitlerin tamamının 
kullanılabilmesi, bu maharetle bir miktar da olsa kapsül stoku oluşturulabilmesi, yüksek 
morfin muhtevalı haşhaş kapsülü tohumunun ekiminin sağlanması ve elde edilecek 
morfin veriminin arttırılması, ayrıca kapsül çeşitliliğinin önemsenerek özellikle Uzak 
Doğu pazarında büyük alım potansiyeli olması nedeniyle noskapinli haşhaş kapsülünün 
yanında kodaince zengin haşhaş kapsüllerinin Türkiye’de de yetiştirilebilirliğinin 
sağlanmasının gerektiği, bu koşulların gerçekleştirilebilmesi halinde TMO’nun ticari 
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faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen üretim maliyetlerinin büyük oranda azalacağı, satış 
potansiyelinin artacağı, nihayetinde Ülkeye büyük ölçüde döviz girdisi sağlanacağı, 

-Derive ürünleri satışında: 
-Dünya genelinde büyük firmaların her yıl giderek artan rekabeti ile bu rekabetten 

doğan ürün çeşitliliği ve en önemlisi bu ürünlerin nihai ürün olarak piyasaya en uygun 
fiyatla sürülmesi türev piyasasını sürekli dinamik kıldığı, rekabet koşularının her geçen 
gün daha da zorlaştığı, 

-Elde edilen duyumlar çerçevesinde dünya türev talep miktarının arttığı, taleple 
birlikte üretimin de arttığı, kodeince zengin haşhaş kapsüllerinin de piyasaya girmesiyle 
maliyetlerin önemli miktarda düştüğü, bunun da piyasada satış fiyatları üzerinde etkili 
olduğu, 

-Türev sektöründeki satışları etkileyen bir başka unsurun da EDQM (European 
Directory for Quality of Medicine) yani Avrupa İlaç ve Sağlık Ürünleri Kalite 
Yönetiminden alınan, Avrupa ve diğer bölgelerdeki bazı firmalar tarafından satın alım 
kriteri olarak tedarikçiden istenen Avrupa Farmakopesine Uygunluk Belgesi (CEP-
Certificate of Compliance with the European Pharmacopoeia) olduğu, 

-Söz konusu belgeye sahip olunmadığı için hali hazırda türev satışlarının CEP 
belgesi talebinde bulunmayan Brezilya, Singapur, Srilanka, Vietnam gibi ülkelere 
yapıldığı.  

-Avrupa ülkelerinin Avrupa’da satışlarını yaparken bir yandan da Asya’da 
özellikle Uzak Doğu pazarına girdikleri,  

-İran’da yerleşik bir firmanın son zamanlarda rekabet ortamında adını duyurduğu 
ve verdiği düşük fiyatlarla ihaleleri kazanmaya başladığı,  

-Mevcut müşteri portföyünü elde tutmak, portföyü genişletmek, müşteri, odaklı 
pazar payını artırmak amacıyla ana ürün morfin ile türev ürünlerde de fiyat 
aralıklarındaki minimum fiyat üzerinden indirim uygulanması gerektiği, 

belirtilmiştir. 
2014 yılı Sayıştay Raporunda da yer aldığı üzere; Afyon Alkaloid Fabrikasında 

üretilen ürünlerden kodein fosfat ve kodein bazın çeşitli ülkelerde pazarlanması 
hususunda İsviçre’de yerleşik bir firma ile Pazarlama ve Dağıtım Anlaşması imzalanmış, 
bu anlaşma kapsamında yabancı firma ile birlikte yürütülen çalışmalar neticelendirilerek 
EDQM’den (Avrupa İlaç Kalitesi Yönetimi) 13.05.2009 tarihinde kodein baz için, 
24.08.2009 tarihinde kodein fosfat için CEP (Avrupa Farmakopesine Uygunluk) Belgesi 
alınmıştır.  

CEP belgesi alımıyla birlikte söz konusu firma kanalıyla; 2009’da 900 kg, 2010’da 
5.000 kg, 2011’de 6.060 kg, 2012’de 2.200 kg, 2013 yılının ilk yarısında 5.061 kg kodein 
fosfat satışı yapılmıştır. 

Yine aynı firma kanalıyla 2009’da 150 kg, 2010’da 517 kg, 2011’de 500 kg, 
2012’de 345 kg kodein baz satışı yapılmıştır. 
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Ancak 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle söz konusu firmanın talepleri durmuş, 
Yönetim Kuruluna sunulan 09.01.2014 tarih, 54 sayılı müzekkerede, firma ile 14.11.2013 
tarihinde yapılan görüşmelerde, firma yetkililerinin belgelerdeki bazı uyumsuzluklar 
nedeniyle CEP revizyon işleminin geri çekilmesi gerektiğini ifade ettikleri, 2004 yılından 
bu yana CEP belgeleri ile ilgili her türlü çalışmanın firmaca sürdürüldüğü ve Afyon 
Alkaloid Fabrikasının firma yetkilileri tarafından CEP belgesi ile ilgili defalarca 
denetimden geçtiği, mevcut CEP belgelerinin revizyonu için EDQM tarafından verilen 
ek sürenin sonuna gelindiği süreçte firmanın geri çekilmesi, ruhsatlandırma hususunda 
danışmanlık hizmeti alınarak revizyona devam etme seçeneğini ortadan kaldırdığı, bu 
nedenle EDQM’a CEP belgelerinin geri çekildiğinin bildirildiği, firmanın bu 
davranışının kurumla ticari faaliyetleri sonlandırma ve kurumun kodein baz ve kodein 
fosfat piyasasındaki etkinliğini azaltma gayreti olarak değerlendirildiği, firmanın 
temsilciliği verilen bazı ülkelere satış gerçekleştiremediği, firmanın ticari bazda beklenen 
düzeyde faaliyet gösterememesi gerekçeleriyle, anlaşmanın sona erdirilmesi gerektiği, 
ifade edilmiş, Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığının bu yöndeki talebi, Yönetim 
Kurulunun 09.01.2014 tarih, 1/6-6 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

Belgelerin iptalinden sonra CEP belgesi talebi olan ülkelere satış yapılamamıştır.  
Dünya yasal uyuşturucu pazarıyla ilgili bir borsa bulunmamaktadır. Bu nedenle 

Kuruluşça, fiyatlar, arz-talep ve stok durumu göz önüne alınarak, alıcı ve satıcıların bir 
araya geldiği ikili görüşmelerde veya uluslararası toplantı ve fuarlarda yapılan 
görüşmelerde öğrenilebilmektedir. Ayrıca potansiyel alıcı durumundaki bazı ülkelerde, 
temsilci bulundurulmaya çalışılarak, piyasa durumu izlenmektedir. Bu kapsamda, 
TMO’nun, Tayvan`da bulunan Tong Sing Chemicals Firması ile her yıl süresi uzatılan 
temsilcilik sözleşmesi bulunmaktadır.  

İlk kez 1993 yılında akdedilen sözleşme, birer yıl uzatılarak bu güne kadar devam 
ettirilmiştir.  Temsilcilik sözleşmesi gereği, firmaya FCA bedel üzerinden brüt %4 
komisyon ödenmektedir. 

Ancak, 2016 yılında söz konusu firma aracılığıyla satış olmamıştır. 
Bakanlar Kurulunca haşhaş ekimine müsaade edilen yerlerde TMO tarafından 

yapılan planlama çerçevesinde ekim yapılmakta olup Birleşmiş Milletler Teşkilatınca 
Türkiye’ye verilen limit 700.000 dekardır. 

Yine, Teşekkül tarafından sağlanan bilgilere göre, TMO tarafından üretilen morfin 
ve türevlerinin ihraç edilen miktarı, dünya morfin ihtiyacının yaklaşık %25’i kadardır. 

Raporun “Üretim ve Maliyetler” bölümünde de bahsedildiği gibi, INCB 
(International Narcotic Control Board- Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu) verileri 
değerlendirildiğinde, son beş yıllık verilerin ortalamasına göre, Türkiye, dünya yasal 
haşhaş ekim alanları içerisinde %46’lık paya sahip olmasına rağmen morfine eşdeğer 
opiyat hammadde üretimi bakımından %15’lik paya sahiptir. 

Türkiye’de haşhaş üretim izni verilmesinde, haşhaş kapsülü alımında, kapsülün 
işlenmesinde, yurt içi ve yurt dışında satışında tek yetkili TMO olup yukarıda da 
bahsedildiği gibi; geçen yıl 47 milyon ABD Doları olan ihracat tutarının bu yıl 35 milyon 
ABD Doları olması yanı sıra görev zararının da 27,8 milyon TL’den 33,1 milyon TL’ye 
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çıkması nedeniyle hem ihracatın artırılması, hem de görev zararının azaltılması, üretimde 
verimliliğin artışı ile mümkün olabilecektir.   

Dünya yasal haşhaş ekim alanı içerisinde %46’lık paya sahip olunmasına rağmen 
morfine eşdeğer opiyat hammadde üretimi bakımından %15’lik paya sahip olunduğu 
dikkate alınarak; Morfin ve ürünleri satışlarında, dünya piyasasındaki rekabet gücünün 
ve pazar payının artırılmasına azami gayretin gösterilmesi önerilir. 

B-Ticari mal satışları: 
Ürün satışlarında; 
- Stokların eski yıl mahsulü, kiralık depolarda stoklu ürünler, şubelerce kritik 

olarak değerlendirilen stoklar, geçici ekiplerdeki ürünler vb. stokların durumu,  
-Talep gelen ürünün çeşidi, 
 -Taleplerin yoğunluğu,  
-Yoğun talep gelen stokların öncelikle kullanıcılarına (yem fabrikası, besici, un 

fabrikası vb) ya da kullanıcılarının da yoğun talebi olan stokların ise fiili tüketim esasına 
göre dağıtılması,  

-Kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın serbest olarak  satış yapılması,  
-Vadeli ya da peşin satış, 
-Talep sahiplerinden istenecek belgeler,  
-Ürün çeşidi, ürün kodu ve mahsul yılına göre satış fiyatı vb.  
konularda; çeşitli tarihlerde, uygulaması uygun görülen tarih aralıkları da 

belirtilerek tüm şubelere ya da gerekli görülen şube müdürlüklerinin ismi de belirtilmek 
üzere,  Genel Müdür imzasıyla satış talimatları gönderilmektedir. 

Kuruluşça, fiili tüketim esası belirlenirken, firmanın un, bulgur ve bisküvi (kek, 
gofret, kraker vb) ihracatı var ise un, bulgur, bisküvi ihracatı karşılığı buğday, fiili 
tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülerek kalan 
miktarın 1/12’sine kadar satış yapılacağı, hesaplamalarda un karşılığı 1,358, bulgur 
karşılığı 1,450, bisküvi karşılığı 0,870 katsayılarının esas alınacağı, ihracatı yoksa yıllık 
fiili tüketimim 1/12’si kadar ton satış yapılacağı, besici ve yetiştiriciler için kaç baş ve 
cins hayvan beslediklerine göre, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve 
yemini kendisi imal eden işletmeler için de hayvan başına günde gr üzerinden aylık 
tüketim miktarları hesaplanmaktadır 

 Bu şekildeki kriterlerin belirlenmesiyle, satışların; miktar ve fiyat olarak piyasayı 
dengelemesi, satışların belli kişi ve kurumlara yönelik yapılmasının önlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Piyasanın talebine ve stok muhafaza kapasitesine bağlı olarak hububat ürünleri 
satışı belli bir sektöre yönelik yapılabildiği gibi sektör ayrımı yapılmaksızın da 
gerçekleştirilmektedir. Diğer yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da genellikle un, makarna, 
yem, bulgur fabrikalarına ve sektör ayrımı yapılmadan kişi ve kurumlara hububat satışı 
yapılmıştır. 
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2016 yılında, (AAF satışları hariç) yurt içine 3.405 milyon TL, yurt dışına 2,3 
milyon TL olmak üzere toplam 3.407,3 milyon TL tutarında ticari mal satışı yapılmıştır. 

a)Yurt içi ticari mal satışları: 
2016 yılında yurt içine yapılan 3,4 milyar TL tutarındaki ticari mal satışlarından 

buğday, hem miktar olarak hem de elde edilen hasılat olarak en büyük paya sahiptir.  
2016 yılında 3,8 milyon ton buğday satışına karşılık 2,4 milyar TL hasılat elde 

edilmiştir. 
Ayrıca, mısırdan 751,9 milyon TL, arpadan 185,8 milyon TL, çavdardan 2,8 

milyon TL, pirinç ve çeltikten 33,2 milyon TL net satış hasılatı elde edilmiştir. 
TMO’ca yapılan ürün satışları; önceki yıllar peşin, vadeli ve mamul madde ihracı 

sonrası yapılan satış olarak gerçekleşmekte iken 2016 yılında söz konusu satış türlerine 
yine peşin satış olarak gerçekleşen Elektronik Ürün Senedi ile yapılan satışlar 
eklenmiştir. 

Satış türleri bazında açıklama aşağıdadır.  
-Elektronik ürün senedi ile yapılan satışlar (ELÜS satışları): 
Elektronik Ürün Senedi ile alımı yapılan hububatlar, peşin satış kapsamında 

Elektronik Ürün Senedi ile elektronik satış salonu olan borsalarda satılmakta olup,  Genel 
Müdürlükçe şubelere verilen talimatlarda, ilgili Ticaret Borsalarında seans düzenlenmesi 
için gerekli girişimlerde bulunulması, ELÜS ile yapılan satışların büyük miktarlarda 
yapılmaması, daha çok alıcıya ulaşılabilmesi amacıyla küçük partiler halinde satış 
yapılması, talimatlanmış olup, 2016 yılında, 14.788 ton ekmeklik buğdayın ve 3.557 ton 
arpanın satışı, ELÜS ile yapılmıştır. 

Söz konusu satışların diğer satışlardan ayrı takip edilmesini teminen Mali İşler 
Dairesi Başkanlığınca ayrı hesap ihdası yapılmıştır.  

-Peşin satışlar: 
ELÜS satışları hariç,  2016 yılında,  863.397 ton ekmeklik buğday, 6.935 ton 

makarnalık buğday, 249.099 ton arpa, 2.560 ton çavdar, 10.871 ton pirinç, 921 ton çeltik, 
85.993 ton mısır, 471 ton yulaf, 1.172 ton tritikale peşin bedelle satılmıştır.  

-Vadeli satışlar: 
Piyasa şartlarına göre satışların hızlandırılması, depolama imkânlarına rahatlık 

getirilmesi ve finansman ihtiyacının karşılanması ile satışında güçlük çekilen stoklara 
talep oluşturulması amacıyla vadeli satış da yapılmaktadır. 

2016 yılında 14.433 ton ekmeklik buğday, 927 ton pirinç, 103.606 ton mısır vadeli 
satılmıştır. 

-Mamul madde ihracatı sonrası yapılan satışlar: 
Mamul madde ihracı sonrası yapılan satışlar; Peşin Satış Sözleşmesine dayalı 

olarak, sözleşmede belirtilen ürünün, mamul madde olarak yurt dışı edilmesi ve ilgili 
mercilerce TMO’ya bu hususun bildirilmesi sonrası yapılan satışlar olup peşin tahsilatı 
müteakip ürün teslimatı yapılmaktadır. 
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Söz konusu ilgili merci, 01.01.2015 tarihinden önce, İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği iken, 16.03.2015 tarih, 7395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (Resmi 
Gazetede yayımlanmamıştır) yeni düzenleme yapılarak, 01.01.2015 tarihinden geçerli 
olmak üzere Ekonomi Bakanlığının ilgili bölge müdürlükleri olarak belirlenmiştir. 

01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararında, TMO Genel Müdürlüğünün, üretiminde hububat kullanılarak elde 
edilen mamullerin imalatçı- ihracatçılarına, ihracattan sonra piyasa regülasyonunu göz 
önünde bulundurarak stokları ölçüsünde ürün satışı yapılabileceği, TMO’nun bu 
satışlarda Ekonomi Bakanlığının ilgili bölge müdürlüklerinin ihracat gerçekleşmelerine 
ilişkin bilgilerini esas alacağı, bu kapsamda yapılacak satışların uygulama esaslarının ve 
satış fiyatının, dünya fiyatları da göz önünde bulundurularak TMO Genel Müdürlüğü 
tarafından tespit edileceği, belirtilmiştir.  

Aynı Bakanlar Kurulu Kararında, bu kapsamdaki ödemelerden veya faaliyetlerden 
doğan zararların görev zararı sayılacağı ve Hazinece karşılanacağı, bu karar kapsamında 
doğan ve TMO kayıtlarına göre gerçekleşen görev zararlarının, TMO tarafından 
yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili 
harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödeneceği, belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 02.09.2009 tarihli, 17/124-5 sayılı kararı ile mamul madde 
imalatçı-ihracatçılarına ihracattan sonra yapılması planlanan satışlarla ilgili usul ve 
esasların belirlenmesi, gerektiğinde usul ve esaslarda değişiklik yapılabilmesi, ihale 
yöntemi dışında doğrudan (belirlenecek bir fiyat üzerinden hak sahibi herkese) satış 
yapılması, satış fiyatları ile esaslarının tespitinde Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı, 
belirtilmiş olup söz konusu karar gereğince, TMO’ca, üretiminde hububat (buğday ve 
arpa) kullanılan ürünlerle yapılmış olan ihracat karşılığı gerçekleştirilecek satışlara ait 
ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları ile satışa açılacak stokların belirlenmesini 
teminen, Makam Olur’ları ile belirlenen Kurum yetkililerinden bir komisyon 
oluşturulmaktadır. 

Mamul madde ihracatı kapsamında yapılan satışlar, TMO yetkililerinden oluşan 
Komisyonun, belirlediği tarih aralığında belirlediği fiyat ve açılan satış miktarı üzerinden 
yapılmaktadır.  

Mamul madde ihracı karşılığı yapılan ürün satışlarında, talep oluşturmak için, satış 
fiyatlarının tedricen azaltılarak ürünlerin satışa açıldığı gözlenmiştir. Satış fiyatlarındaki 
düşüş, görev zararı tutarını yükseltmektedir. 

TMO’nun, 2016 yılında muhasebe kayıtlarına yansıyan mamul madde ihracı 
kapsamındaki satış miktarları; 2.104 bin ton ekmeklik buğday, 762 bin ton makarnalık 
buğday, 1.276 bin ton mısır, 48 ton arpadır. Söz konusu satışlar, yurt içi satış kapsamında 
değerlendirilmektedir.  

Mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlardan elde edilen hasılat 2.168.041 bin 
TL, doğan görev zararı tutarı 1.858.855 bin TL’dir.  

Mamul madde ihracatı kapsamında TMO tarafından yapılan satışların yanı sıra, 
ihracatı gerçekleştiren firmalar, TMO dışında başka firmalardan da hububat alımı 
yapabilmektedirler.  

Alıcılar, ürünü, TMO’dan ya da yurt içi veya yurt dışı firmalardan satın 
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alabildiklerinden TMO stoklarındaki ürünlerin, hem fiyat, hem ürün kalitesi hem de 
nakliye vb. durumlar açısından tercih edilir durumda olması gerekmektedir.  

2016 yılı mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarla ilgili olarak TMO 
yetkililerinden oluşan komisyonun aldığı kararlarda;  Mamul madde ihracı karşılığı 
yapılan satışlarda, ürün satış fiyatlarının dünya piyasalarının durumuna göre belirlendiği, 
ürünlerin bir kısmının açık yığınlarda depolandığı, olumsuz iklim şartları nedeniyle 
muhafazasında güçlükler yaşandığı, hem miktar hem de kalite yönünden kayıpların 
olması halinde ürünlerin ticari değerini de kaybetme riskinin doğabileceği,  satış fiyatı 
dünya piyasalarına göre belirlenerek satışa açılan ürünlerin, satışının istenilen miktarda 
olmadığı ve fiyat indirimi yapıldığı, buna rağmen ürün satışında sıkıntı yaşandığı, satışa 
açılan makarnalık buğday stoklarının makarna, irmik ve şehriye fabrikaları ile 
üretimlerinde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikalarına satıldığı, düşük vasıflı 
ekmeklik buğdayın bisküvi fabrikalarına satıldığı, mısırın yağlı bir ürün olması nedeniyle 
muhafazasında güçlükler yaşanabildiği, aflatoksin riskinin bulunduğu, muhafazası için 
yapılacak maniplasyonlarda üründe kırılmalar meydana gelebileceği, dolayısıyla kıymet 
kayıplarının oluşabileceği, mısır kullanıcılarının çoğunlukla Ege, Akdeniz ve Marmara 
Bölgelerinde olması nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Bölgesindeki mısırın fazlaca talep 
edilmediği, bu bölgelerdeki mısırların büyük bir kısmının kiralık depolarda bulunduğu, 
eski yıl ürünlerinin satışında sıkıntı yaşandığı, bazı şube müdürlüklerince yazılan 
yazıların bazılarında; önceki yıllara ait ürünlerin çok sayıda fümigasyon işlemine tabi 
tutulduğu, tozlaşma ve unlaşmanın meydana geldiği, muhafazasında sıkıntı yaşandığı,  ya 
da mevcut ürünlerin satılamaması halinde yeni alım döneminde depolama sıkıntısı 
yaşanacağı, stokların eritilmesi için indirim yapılarak satışının daha kolay 
gerçekleşebileceği, tesislerin (Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine) satılması nedeniyle 
burada stoklu bulunan ürünlerin tasfiyesi gerektiği, peşin satışa açıldığı halde talep 
gelmediği, bir başka yere sevkinin de maliyet oluşturacağı, bu nedenle DİİB kapsamında 
satışının sağlanabileceği. vb. durum tespitlerinin bulunduğu, belirtilmiş olup esasen söz 
konusu komisyon kararlarında belirtilen hususlar TMO’nun stokları ile ilgili temel 
sorunlarını da yansıtmaktadır.  

Nitekim eski ürünlerin stok maliyetleri, stoklama giderleri nedeniyle artmakta, bir 
kısmı çeşitli sebeplerle kıymet kaybına uğramakta, yurt dışı ve mamul madde ihracı 
karşılığı satışlarda dünya piyasalarına göre hareket edilmekte, yurt dışı ve mamul madde 
ihracatı karşılığı yapılan satışlarda zarar edilmesi halinde görev zararı doğmakta, 
stokların nakde çevrilememesi durumunda finansman sıkıntısı ile karşı karşıya 
kalınmaktadır. 

Satışlara ilişkin değerlendirme, aşağıda, “Ticari mal satışları ile ilgili genel 
değerlendirme” başlığı altında yapılmıştır. 

-Hibe edilen un ve pirinç karşılığı verilen buğday ve çeltik:   
05.05.2015 tarih, 29346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16.03.2015 tarih, 

2015/7403 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında da, TMO’nun, Suriye’de yaşayan ve bu 
ülkedeki olaylardan zarar gören sivil halka yardım amaçlı 50.000 tona kadar ekmeklik 
buğdayın karşılığı unu hibe ile görevlendirildiği, ekmeklik buğdayın sivil halka 
ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim edileceği, teslim edilen ürünün, nakliyesi ve 
dağıtımının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın koordinasyonunda 
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Türk Kızılay’ı tarafından gerçekleştirileceği, bu karar kapsamında hibe edilen unun 
karşılığı ekmeklik buğdayın ve pirinç karşılığı çeltiğin Vergi Usul Kanunu uyarınca 
düzenlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri hükümleri dikkate alınarak 
hesaplanan maliyete katma değer vergisi eklenerek bulunan mal bedelinden varsa söz 
konusu ürünlerden elde edilecek gelirler düşüldükten sonra kalan tutarın görev zararı 
kapsamında Hazinece karşılanacağı, söz konusu kararın yayımı tarihinde yürürlüğe 
gireceği, belirtilmiştir.  

Yine, 03.08.2016 tarih, 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18.07.2016 
tarih, 2016/9074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, TMO’nun, Filistin’e gıda maddesi 
tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle 7.500 tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 
4.000 tona kadar çeltiğin karşılığı pirinci Filistin’e hibe ile görevlendirildiği belirtilmiş, 
aynı Kararda, TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu ve pirincin Filistin’e 
ulaştırmak üzere Türk Kızılay’ına teslim edileceği, teslim edilen ekmeklik buğday unu 
ve pirincin Filistin’e nakliyesi ve dağıtımının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD)’nın koordinasyonunda Türk Kızılay’ı tarafından gerçekleştirileceği, bu karar 
kapsamında hibe edilen unun karşılığı ekmeklik buğdayın ve pirinç karşılığı çeltiğin 
Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 
hükümleri dikkate alınarak hesaplanan maliyete katma değer vergisi eklenerek bulunan 
mal bedelinden varsa söz konusu ürünlerden elde edilecek gelirler düşüldükten sonra 
kalan tutarın görev zararı kapsamında Hazinece karşılanacağı, söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararının 27.06.2016 tarihinden geçerli olacağı, belirtilmiştir. 

2016 yılında ayrıca 17.08.2011 tarih, 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
10.08.2011 tarih, 2011/2148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; Afrika Kıtasında Yaşanan 
Kuraklık Afetinden Zarar Gören Ülkelere Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi 
Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin 
Karar” kapsamında, Somali’ye yardım yapılmıştır.   

Bu kapsamda 2016 yılında; Filistin’e 5.400,3 ton, Suriye’ye 15.598,6 ton, 
Somali’ye 12 bin ton olmak üzere toplam 32.998,9 ton un, yine Filistin’e 2.152,3 ton 
pirinç yardımı yapılmıştır.  

Söz konusu yardım karşılığı, TMO stoklarından 918,9 ton çeltik, 43.654,6 ton 
buğday, doğrudan hibe olarak 1.652,4 ton pirinç çıkışı yapılmıştır.  

Söz konusu hibeler karşılığı Hazinece karşılanan tutar, un hibesi için 40,7 milyon 
TL, pirinç hibesi için 7,3 milyon TL olmuştur. 

Un karşılığı buğday ve pirinç karşılığı çeltik; trampa şeklinde, un ve pirinci 
AFAD/ Türk Kızılay’ına teslim eden ve TMO tarafından ihale suretiyle tespit edilen 
firmalara teslim edilmektedir. 

 b)Yurt dışı ticari mal satışları: 
20.06.2009 tarih, 27264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.06.2009 tarih, 

2009/15095 sayılı “Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki Bakanlar Kurulu 
Kararının; “İthalat-ihracat” başlıklı 4 üncü maddesinde, TMO’nun gerektiğinde peşin 
ve/veya kredili olarak hububat ithalatı ve/veya ihracatı yapmak için Hazine 
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) 
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görevlendirilebileceği, hükmü ile “Görev Zararı” başlıklı 5 inci maddesinde, bu 
kapsamdaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararların görev zararı sayılacağı ve 
Hazinece karşılanacağı, belirtilmiştir.  

2016 yılında; morfin ve ürünleri hariç yurt dışı ticari mal satışı, KKTC’ye yapılan 
zirai mücadele ilacı ile 3.845,4 ton arpa satışıdır. İlaç satışından 8 bin TL, yemlik arpa 
satışından 2.291 bin TL olmak üzere toplam 2,3 milyon TL satış hasılatı elde edilmiştir. 

Arpa ihracatından doğan görev zararı 1.055 bin TL’dir. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak ihracata ilişkin olarak, TMO Genel 

Müdürlüğünce, Bakanlık Makamına yazılan 17.11.2016 tarih, 327850 sayılı yazı ile; 
Bakanlık Makamının 12.02.2010 tarih, 933 sayılı Olurları ile 500 bin (+/- %5) tona kadar 
arpanın uluslararası ihaleler yoluyla partiler halinde ihracı ile ihracat usul esaslarının 
belirlenmesi hususlarında görevlendirildiği, bu güne kadar, bu kapsamda 360.000 ton 
arpa ihracatı yapıldığı, bakiye arpa ihracatı limitinin 140.000 ton olduğu ve ihracat 
yetkisinin 4.500 tona kadar olan kısmı için Genel Müdürlükçe Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Toprak Ürünleri Kurumuna ihalesiz (yürürlükte bulunan TMO İhale 
Yönetmeliğinin Yönetim Kuruluna tanımış olduğu yetki kapsamında) satılarak ihracı 
talep edilmiş ve söz konusu ihracat için Bakan Olur’u alınmış, TMO Yönetim Kurulunun 
toplantı yeter sayısı olmadığından konu, 17.11.2016 tarihli ve 23 sayılı tutanağa 
bağlanmış, yönetim kurulu toplantı yeter sayısına ulaşılmasından sonra 14.03.2017 tarih 
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imzalanan protokolde; 4.500 tona kadar yemlik arpanın satışına ilişkin fiyatı 180 ABD 
Doları/ MT FOB Mersin olmak üzere peşin bedelle satışının yapılacağı hususu ile yine 
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yükleme miktarının TL bedelleri toplamından fazla olması durumunda oluşan farkın TL 
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olarak alıcıya iade edileceği” belirtilmiş, dolayısıyla kur farkının, iade bedellerine 
yansıtılmasının önüne geçilmiştir. 

Sözleşmelerde, kur farkı vb. Kurum aleyhine doğabilecek hükümlere yer 
verilmemesi gereğine işaret olunur. 

-Ticari mal satışları ve Teşekkülün finansman yapısı ile kamu maliyesine 
etkisine ilişkin genel değerlendirme: 

AAF ürünlerinin satışları ayrı başlık altında değerlendirilmiş olup bu bölümde 
sadece ticari mal satışları yani hububat satışları ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. 

2016 yılbaşında, 2014 yılı ve önceki yıllara ait ürünlerin bulunması, söz konusu 
ürünlerin muhafazasında sıkıntıların olması, satışlarda açık yığınlardaki ürünler ile eski 
yıllara ait ürünlere öncelik verildiği halde, kullanıcıların bölgelere uzaklığı, ürünün tercih 
edilir kalitede olmaması vb. nedenler sonucu, satışların cazip hale getirilmesi için vadeli 
satış ve/veya satış fiyatlarında indirim yapılması yoluna gidilmiştir.  

Bu kapsamda, hem yurt içi satışlarda, hem de mamul madde ihracı kapsamında 
yapılan satışlarda maliyetin altında satış gerçekleşmiş, yurt içi satışların maliyet altında 
satılması halinde mahrum kalınan kârın Hazineden görev zararı olarak alınması mümkün 
olmadığından yurt içi satışlardan doğan zarar telafi edilememiş, ancak mamul madde 
ihracı kapsamında yapılan satışlar ile KKTC’ye yapılan ihracat nedeniyle Hazineden 
sağlanan görev zararı, satış hasılatına dahil edilmiştir. 

Ticari mal satışlarından doğan görev zararı, mamul madde ihracı kapsamında 
yapılan buğday, arpa, mısır satışları ile KKTC’ye yapılan arpa ihracatına aittir. 

Hazine adına tahakkuk eden görev zararları, Teşekkülün, satış sonuçlarının kârlı 
olmasını sağlamıştır. 

Yıl bazında yapılan yurt içi ürün satışları ile yine yurt içi satış kapsamında mamul 
madde ihracı karşılığı yapılan ürün satışlarının, faaliyet giderleri de dahil toplam 
maliyetler esas alınarak ton başına kâr- zarar durumu aşağıdadır. 

Ortalama olarak, yerli makarnalık buğdaydan 13 TL/ton, ithal makarnalık 
buğdaydan 586 TL/ton, yerli ekmeklik sert buğdaydan 55 TL/ton, yerli diğer ekmeklik 
buğdaydan 31 TL/ton, yemlik buğdaydan 4 TL/ton zarar edilirken ithal ekmeklik sert 
buğdaydan 60 TL/ton kâr edilmiştir. 

Satış miktarı olarak, ithal ekmeklik sert buğdayın dışındaki diğer buğdayların 
toplam miktarı 357.531 ton olmasına karşılık ithal ekmeklik sert buğday satışı 541.865 
ton olduğundan toplam yurt içi buğday satışlarından 21,1 milyon TL kâr elde edilmiştir. 

Aynı şekilde, ortalama olarak, arpadan 34 TL/ton, mısırdan 7 TL/ton, çeltikten 
318 TL/ton, pirinçten 511 TL/ton zarar, yulaftan 39 TL/ton kâr elde edilmiş, söz konusu 
beş üründen toplamda 17,2 milyon TL zarar elde edilmiştir. 

Dolayısıyla hububat satışlarından toplam 3,9 milyon TL kâr elde edilmişse de, 
ithal ekmeklik sert buğdayın miktar olarak fazla olması ve TL/ton olarak maliyetin 
üzerinde satılması, genel toplamda yurt içi satışları olumlu etkilemiştir. 

Bunun yanı sıra, mamul madde ihracı kapsamında yapılan ancak maliyetin altında 
satış fiyatıyla gerçekleşen ürün satışları, önceki yıl stoklarının eritilmesinde etkili 
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olmuştur. Ancak, mamul madde ihracı kapsamında yapılan ürün satışları görev zararı 
kapsamında olduğundan, brüt satışlara kâr olarak yansımıştır.   

Nitekim mamul madde ihracı kapsamında yapılan satışlarda; yerli makarnalık 
buğdaydan 221 TL/ton, ithal makarnalık buğdaydan 679 TL/ton, yerli ekmeklik sert 
buğdaydan 460 TL/ton, ithal ekmeklik sert buğdaydan 254 TL/ton, yerli diğer ekmeklik 
buğdaydan 428 TL/ton, yemlik buğdaydan 380 TL/ton, arpadan 314 TL/ton, mısırdan 
344 TL/ton zarar edilmiştir. 

2016 yılında, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait ürünler, yukarıda bahsedilen 
satışlar sonucunda eritilmiştir.  

Haziran-2017 tarihi itibariyle; 2016 yılında alımı yapılan stokların dışında, 2015 
yılına ait 39.911 ton ekmeklik buğday, 12 ton pirinç ve 4.577 ton çeltik ile 2013 yılına 
ait 123 ton pirinç bulunmaktadır. 

Stokların durumu, aşağıda, “mamul, ara mamul ve ticari mal stokları” alt 
başlığında açıklanmıştır.    

TMO tarafından Hazine Müsteşarlığına,  Mamul Madde İmalatçı- İhracatçılarına 
İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esaslarında Yapılan Değişiklikle 
ilgili görüş almak üzere yazdığı yazıya cevaben gelen 15.02.2016 tarih, E.4200 sayılı 
yazıda, “…uygulama esaslarında yapılması öngörülen değişiklikler ve bu değişiklikler 
çerçevesinde yapılacak satışların, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki iş ve eylemleri 
düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri ile uyumlu olması, piyasa dengelerini olumsuz 
yönde etkilememesi ve Karar çerçevesinde Müsteşarlığımız tarafından Kuruluşunuza 
ödenen görev zararı tutarlarının asgari düzeyde tutulması için gerekli tedbirlerin 
Kuruluşunuzca alınması önem arz etmektedir”, denilmiştir. 

Aynı şekilde, ürün alımları nedeniyle 2016 yılında doğacak finansman ihtiyacının 
temini için Hazine Müsteşarlığına yazılan yazıya gelen 31.05.2016 tarih, E.16288 sayılı 
cevabi yazıda da; “…hububat alım dönemine ilişkin ön görülen finansman ihtiyacınızın 
öncelikle mevcut nakit durumunuz, bakiye görev zararı ödeneğiniz ve Kuruluşunuzun 
diğer finansman imkanları dikkate alınarak karşılanmasının uygun olacağı 
değerlendirilmekte olup Kuruluşunuzun 2016 yılı ürün dönemine ilişkin finansman 
ihtiyacı öngörüsünün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılına 
ilişkin bitkisel üretim tahminleri ve hububat piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde 
gözden geçirilmesi ve ürün alım dönemlerindeki fiyat ve miktar politikasının 
Kuruluşunuzun mevcut stok imkanı, finansman yapısı ve kamu maliyesine etkileri de 
dikkate alınarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.” denilmiştir.  

Teşekkülün, hububat piyasasındaki fiyat istikrarını ve dengesini koruma amaçlı 
faaliyetleri ile Bakanlar Kurulu'nca üretici ve tüketiciyi koruma amacıyla verilen ilave 
görevlere bağlı olarak stok ve satış miktarları ile dünya piyasası ve iç piyasanın durumuna 
göre satış fiyatları değişiklik göstermektedir.  

2016 yılında hububat alımlarındaki artış nedeniyle, üretici ödemelerinin süresi 
içinde yapılabilmesini teminen doğan finansman sıkıntısı, banka kredisi kullanarak 
aşılmaya çalışılmıştır. 
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2016 yılında, ürün satışlarından sağlanan nakdin dışında, finansman ihtiyacı için 
bankalardan 1,6 milyar TL ve 230 milyon Avro kredi kullanmış, 791,2 milyon TL de 
Hazineden görev zararı karşılığı nakit girişi sağlamıştır. 

Önceki yıldan devreden kredi anapara borcuna ilişkin finansman giderleri ile 2016 
yılında kullanılan krediye ilişkin yıllık finansman giderleri toplamı 216,2 milyon TL’dir. 

Gerek finansman giderleri yükü, gerekse ürün alım bedelleri dışında stokların 
muhafazası vb. için katlanılan giderler, stok maliyetlerini artırıcı unsurlar olmaktadır.  

Yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda, zarar edilmesi 
halinde doğan zarar, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde, Hazinece görev zararı 
olarak Kuruma ödenmektedir. Ancak, yurt içi satışlardan (haşhaş tohumu hariç) doğan 
zarar, Kurum bünyesinde kalmaktadır. 

2016 yılında, haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satışlarından doğan 33,3 milyon 
TL tutarındaki görev zararının yanı sıra, ticari mal satışlarından doğan toplam görev 
zararı 1.859,9 milyon, Seferberlik ve Savaş Hali Silahlı Kuvvetler ve Sivil Halk İhtiyacı 
Stok muhafaza görevinden 80,5 milyon TL, diğer görevlerden 49,2 milyon TL olmak 
üzere toplam 2.022,9 milyon TL görev zararı doğmuştur.  

Söz konusu görev zararlarının etkisiyle, dönem 172,4 milyon TL kârla 
kapanmıştır. 

Yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda, dünya piyasalarına 
göre hareket edilmesi sonucu, yurt dışı ve mamul madde ihracı karşılığı satışlardan zarar 
edilmesi halinde doğan zararın, görev zararı olarak Hazine tarafından TMO’ya ödenmesi, 
dolayısıyla doğan yükün yine ekonomi üzerinde kalması nedeniyle, görev zararı 
tutarlarının asgari düzeyde tutulması için gerekli tedbirlerin alınması, stokların kısa 
sürede satışı yapılarak nakde dönüştürülememesi, ürün alım dönemlerinde üretici 
borçlarını ödemek için bankalardan kredi kullanmak zorunda kalınması, gerek finansman 
yükünün, gerekse ürün muhafaza vb. giderlerin stok maliyetlerini artırması sonucu, yurt 
içi satışlarda da maliyetin altında satış yapmak zorunda kalınması hususlarının önlenmesi 
önerilir. 

C-Hizmet satışları: 
2016 yılında yapılan 8,6 milyon TL tutarındaki hizmet satışları; TMO’nun depo, 

hangar vb. yerlerin kiraya verilmesi sonucu sağlanan gelirler ile kurutma, tartı, yükleme, 
boşaltma vb. hizmetlerden sağladığı gelirlere aittir. 

D- Diğer satışlar: 
Stoklarda imalat sonucu oluşan tali ürünler ile yükleme–boşaltma, silo aktarılması, 

depo tasfiyesi gibi işlemler neticesinde oluşan (hububat tozu, metanol, kavuz uçuntu, 
darıcan, pirinç kepeği vb.) kıymetli ve kıymetsiz çıkıntıların ihale yönetmeliğine göre 
yapılan satışları ile standart dışı emtia satışları toplamı 1,5 milyon TL’dir. 
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2- Satış fiyatları: 
TMO’nun satışını yaptığı ürünlerin satış fiyatlarına ilişkin bilgi, aşağıda 

verilmiştir. 
a)Haşhaş tohumu, morfin ve ürünleri satış fiyatları: 
Haşhaş ürünleri yurt içi ve yurt dışı satış fiyatlarının belirlenmesinde; fiili 

maliyetler ile yeni dönem için girdilerde olabilecek artışlar, dünya fiyatları ve döviz 
kurları belirleyici olmaktadır. 

2016 yılında 230 ton haşhaş tohumu satışı karşılığı 1,7 milyon TL hasılat elde 
edilmiştir. 

aa)Morfin ve ürünleri yurt içi satış fiyatları: 
Haşhaş tohumu ile Afyon Alkaloidleri Fabrikası üretim programında bulunan 

ürünlerin satış fiyatları Ofis bünyesinde oluşturulan “Uyuşturucu Madde Komisyonu” 
tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu Kararıyla uygulamaya konulmaktadır. 

Yönetim Kurulunun 28.12.2015 tarih, 21/109-7 sayılı kararıyla AAF ürünlerinin 
yurt içi satışlarında 30.06.2016 tarihine kadar uygulanacak fiyatlar belirlenmiş, 
30.06.2016 tarihten yıl sonuna kadar uygulanacak fiyatlar için yönetim kurulu karar yeter 
sayısı olmadığından 13.07.2016 tarih, 10 sayılı tutanak (14.03.2017 tarih, 1/29-29 sayılı 
yönetim kurulu kararıyla bilgi alınarak tasvip edilmiştir) düzenlenmiş olup AAF 
ürünlerinin yurt içi satış fiyatları aşağıdaki tablodadır. 
Tablo 40: AAF ürünlerinin yurt içi satış fiyatları 

 Ürünler 
  

30.6.2016 tarihine kadar 
uygulanması kararlaştırılan fiyatlar 

TL/kg (KDV hariç) 

31.12.2016 tarihine kadar 
uygulanması kararlaştırılan fiyatlar 

TL/kg (KDV hariç) 
CPS(%100 AMA bazında 1.400 1.780 
CPS(%100 AMA bazında   
düşük kodeinli 1.700 2.150 
Beyaz morfin 2.050 2.570 
Kodein pür 1.560 1.950 
Kodein fosfat 1.300 1.386 
Kodein HCL 1.870 2.200 
Kodein sülfat 1.760 2.130 
Morfin HCL 2.060 2.450 
Dionin 2.350 2.880 
Morfin sülfat 1.800 1.800 
Dihidrokodein baz 2.590 3.050 
Dihidrokodein bitartarat 2.600 2.700 
Dihidrokodein tiyosiyanat 5.100 5.300 
Afyon  90 90 
Kokain HCL 15.000 15.000 
Opium tincture 80 80 
Oksikodon 7.700 7.700 
Noskapin 980 980 

       ab)Morfin ve ürünleri yurt dışı satış fiyatları: 
       Morfin ve türev satış fiyatlarının belirlemesinde, dünyadaki arz ve talep miktarı, 
uluslararası ihale sonuçları, iştirak edilen uluslararası toplantı ve fuarlar, fiyat teklifi 
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verilen firmalardan alınan cevaplar, temsilcilerden elde edilen bilgiler, müşterilerle 
yapılan ikili görüşmeler, etken olmaktadır. 

Bu kapsamda, söz konusu uyuşturucu maddelerin, satış fiyatlarının 
belirlenebilmesini teminen Mali İşler Dairesi Başkanlığınca bildirilen fiili maliyetler ile 
girdilerde olabilecek artışlar, üretim ve satış maliyetleri, dünya fiyatları ve stok durumuna 
göre, ortalama USD kuru esas alınarak Haşhaş ve Alkaloid İşleri Dairesi Başkanlığınca 
bir değerlendirme yapılmakta, Uyuşturucu Madde Komisyonunca bu değerlendirme 
üzerinden varılan mutabakatla, yurt dışı satış fiyatları ihale suretiyle belirlenmektedir. 

2016 yılında yurt dışı ürün satışlarında uygulanan fiyat aralıkları aşağıdadır. 
Tablo 41: AAF ürünlerinin yurt dışı satış fiyatları 

 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri 
Ürün adı arasında uygulanan fiyatlar (Dolar/kg) 

CPS(%100 AMA bazında) 500- 520 
CPS(%100 AMA bazında) düşük kodeinli 600- 620 
Beyaz morfin 820- 850 
Kodein pür 570- 600 
Kodein fosfat 470- 550 
Kodein HCL 800- 950 
Kodein sülfat 700- 800 
Morfin HCL 875- 980 
Dionin 950- 1.100 
Morfin sülfat 800- 950 
Dihidrokodein bitartarat 730- 965 
Dihidrokodein tiyosiyanat 840- 950 
Afyon 290- 320 

Afyon Alkaloidleri Fabrikasında üretilen morfin ve türevlerinin %95’lik kısmı 
ihraç edilmekte olup 2016 yılında morfin ve türevleri ihracatı karşılığı 35.084.260,54 
Amerikan Doları döviz girdisi sağlanmıştır. 

Dünya yasal uyuşturucu pazarıyla ilgili bir borsa bulunmamaktadır. Bu nedenle 
Kuruluşça fiyatlar, arz-talep ve stok durumu göz önüne alınarak, alıcı ve satıcıların bir 
araya geldiği ikili görüşmelerde veya uluslararası toplantı ve fuarlarda yapılan 
görüşmelerde öğrenilebilmektedir.  

Ayrıca potansiyel alıcı durumdaki bazı ülkelerde temsilci bulundurulmaya 
çalışılarak, piyasa durumu izlenmektedir. Bu kapsamda, TMO’nun, Tayvan`da bulunan 
Tong Sing Chemicals Firması ile her yıl süresi uzatılan temsilcilik sözleşmesi 
bulunmaktadır.  

İlk kez 1993 yılında akdedilen sözleşme, birer yıl uzatılarak bu güne kadar devam 
ettirilmiştir.  

 Temsilcilik sözleşmesi gereği, firmaya FCA bedel üzerinden brüt %4 komisyon 
ödenmekte olup 2016 yılında söz konusu firma aracılığıyla satış olmamıştır. 
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b)Hububat satış fiyatları: 
Hububat satışlarında, yurt içinde ve yurt dışında uygulanan satış fiyatları iki başlık 

altında açıklanmıştır. 
ba) Hububat yurt iç satış fiyatları: 
Yönetim Kurulunca stoklarda mevcut tüm hububat ve pirincin, ithalatı yapılan ya 

da yapılacak olan tüm hububat ve pirincin, alımı yapılacak tüm hububat ve çeltiğin iç 
satış fiyat ve esasları ile bunlara ait maniplasyon ve nakliye ilave ücretlerinin tespit 
edilmesine Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bu yetki çerçevesinde satış esasları ve 
fiyatları belirlenmektedir. 

Pirinç ve çeltik satış fiyatları aşağıda verilmiş olup, buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır, trikale ürünlerinin yurt içi satış fiyatları ise ayrı tabloda gösterilmiştir. 

-Pirinç ve çeltik ürünlerinin yurt içi satış fiyatları: 
2016 yılında; 
Osmancık pirinci, yılın ilk beş ayı 2,9 TL/kg, aralık ayında 3,2 TL/kg, 
Calrose pirinç yılın ilk beş ayı 2,9 TL/kg, diğer aylar 2,75 TL/kg,  
Carolina pirinç, yılın ilk beş ayı 2,9 TL/kg, diğer aylar 2,75 TL/kg,  
Ronaldo pirinç, yılın ilk beş ayı 2,9 TL/kg, diğer aylar 2,75 TL/kg,  
İtalya baldo pirinç, yılın ilk beş ayı 4 TL/kg, diğer aylar 3,5 TL/kg,  
İthal Rapan pirinç, yılın son üç ayında 2,2 TL/kg, 
fiyattan satılmıştır. 
2016 yılında çeltik satışı yapılmamıştır. 
-Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, trikale ürünlerinin yurt içi satış fiyatları 
Söz konusu ürünlerin yurt içi satış fiyatları aşağıdaki tablodadır.  
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Tablo 42: Ürün satış fiyatları (yurt içi) (TL/ton) 

 
Yukarıdaki tabloda, ürün satışlarında maniplasyon olarak alınan ücretler, açık 

yığın, maydü ve nodalarda 5 TL/ton, tüm kapalı depolarda 7,5 TL/ton, şubeler arası 
nakliye ile oluşan satışlarda 32 TL/tondur 

MAKARNALIK BUĞDAY PEŞİN SATIŞ FİYAT LİSTESİ 

CİNSİ KOD 
NO 

2016 
OCAK 
SATIŞ 
FİYATI 

2016 
ŞUBAT 
SATIŞ 
FİYATI 

2016 
MART 
SATIŞ 
FİYATI 

2016 
NİSAN 
SATIŞ 
FİYATI 

2016 
MAYIS 
SATIŞ 
FİYATI 

2016 
HAZİRAN 

SATIŞ 
FİYATI 

2016 
TEMMUZ 

SATIŞ 
FİYATI 

26 EYLÜL-31 
EKİM 2016 SATIŞ 

FİYATI 

2016 KASIM SATIŞ 
FİYATI 

2016 ARALIK SATIŞ 
FİYATI 

Mahsul 
Yılı 

<2014 

Mahsul 
Yılı 

2015-
2016 

Mahsul 
Yılı<2014 

Mahsul 
Yılı 

2015-
2016 

Mahsul 
Yılı<2014 

Mahsul Yılı 
2015-2016 

Makarnalık Buğday 1171 1,080 1,085 1,085 1,085 1,085 - - 1,010 1,050 1,010 1,050 1,010 1,050 
Makarnalık Buğday 1172 1,060 1,065 1,065 1,065 1,065 - - 995 1,035 995 1,035 995 1,035 
Makarnalık Buğday 1173 1,040 1,045 1,045 1,045 1,045 - - 980 1,020 980 1,020 980 1,020 
Düşük Vasıflı Makarnalık 
Buğday 1191 920 925 925 925 925 - - 885 925 885 925 885 925 

İthal Makarnalık Buğday-İtalya 1512 1,080 1,080 1,050 1,050 1,050 - - - - 1,000 1,000 
İthal Makarnalık Buğday-İspanya 1513 1,080 1,080 1,050 1,050 1,050 - - - - 1,000 1,000 
İthal Makarnalık Buğday-İran 1516 1,080 1,080 1,050 1,050 1,050 - - - - 1,000 1,000 
İthal Makarnalık Buğday-Yuna 1517 1,080 1,080 1,050 1,050 1,050 - - - - 1,000 1,000 
İthal Makarnalık Buğday 
Meksika 1518 1,080 1,080 1,050 1,050 1,050 - - 1,010 1,050 1,000 1,000 

İthal Makarnalık Buğday Rusya 1519 1,080 1,080 1,050 1,050 1,050 - - 1,010 1,050 1,000 1,000 
EKMEKLİK BUĞDAY PEŞİN SATIŞ FİYAT LİSTESİ 

Anadolu Beyaz Sert Buğday 1261 960 965 965 965 965 - - - - - - 900 965 975 
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1271 960 965 965 965 965 - - 925 965 900 965 900 965 975 
Anadolu Beyaz Sert Buğday 1262 945 950 950 950 950 - - 910 950 885 950 885 950 960 
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1272 945 950 950 950 950 - - 910 950 885 950 885 950 960 
Anadolu Beyaz Sert Buğday 1212 - - - - - - - - - - -   -   
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1222 - - - - - - - - - - -   -   
Anadolu Beyaz Sert Buğday 1263 930 935 935 935 935 - - 895 935 870 935 870 935 945 
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1273 930 935 935 935 935 - - 895 935 870 935 870 935 945 
Anadolu Beyaz Sert Buğday 1264 915 920 920 920 920 - - 880 920 855 920 855 920 930 
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1274 915 920 920 920 920 - - 880 920 855 920 855 920 930 
Diğer Kırmızı Buğday 1371 930 935 935 935 935 - - - - 870 935 870 935 945 
Diğer Beyaz Buğday  1362 920 925 925 925 925 - - 880 920 855 920 855 920 930 
Diğer Kırmızı Buğday 1372 920 925 925 925 925 - - 880 920 855 920 855 920 930 
Diğer Beyaz Buğday  1363 910 915 915 915 915 - - 865 905 840 905 840 905 915 
Diğer Kırmızı Buğday 1373 910 915 915 915 915 - - 865 905 840 905 840 905 915 
Diğer Beyaz Buğday  1364 900 905 905 905 905 - - 850 890 825 890 825 890 900 
Diğer Kırmızı Buğday  1374 900 905 905 905 905 - - 850 890 825 890 825 890 900 
Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday 1661 820 825 825 825 825 - - - 820 - 820 - 830 830 
Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday 1671 820 825 825 825 825 - - - 820 - 820 - 830 830 

İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
Rus Buğdayı3             13.5 
protein  1543 960 960 930 920 920 - - 960 945 945 

Letonya, Litvanya   13.5 pratein 1525 960 960 930 920 - - - - - - 
Rus Buğdayı2             13.0 
protein  1542 945 945 915 905 905 - - 945 930 930 

Rus Buğdayı                12.5 
protein 1541 930 930 900 890 890 - - 930 915 915 

Macar Buğdayı          12.5 protein  1527 930 930 900 890 890 - - - - - 
Ukrayna Buğdayı     12.5 protein 1546 930 930 900 890 - - - - - - 

ARPA SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
Yerli Arpa 2111 740 745 745 745 745 - - 730 760 720 760 720 760 
İthal Arpa 2141 740 740 710 700 700 - - 710 720 700 - 700 
Yemlik Arpa 2161 660 665 670 670 670 - - - - - - - 

MISIR SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
Yerli Mısır 2411 - 825 - - 825 825 825 - - - - 760 785 

YULAF SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
Yulaf No:1 2311 - - - 750 750 - - - - 740 - 
Yulaf No:2 2312 - - - 750 - - - - - - - -   - 
Yemlik Yulaf 2361 - - - 750 - - - - - - - - 

ÇAVDAR ve TRİTİKALE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 
Çavdar 2211 740 745 745 745 745 - - - - 740 740 
Yemlik Çavdar 2261 660 665 670 670 670 - - - - 665 665 
Tritikale 2221 740 745 745 745 745 - - - - 740 740 
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Yurt içi satış olarak hesaplara alınan mamul madde ihracı kapsamında, 2016 
yılında; buğday, mısır ve arpa satışları yapılmış olup uygulanan satış fiyatları aşağıdadır. 
Tablo 43: Diğer satışlarda (mamul madde ihracatı karşılığı satışlar) uygulanan fiyatlar (ABD 
Doları/Ton)  

 
Yukarıdaki tabloda, kapalı depolardan yapılan satışlarda satış fiyatına 2 ABD 

Doları/ton maniplasyon ücreti ilave edilmiştir. 
20.06.2009 tarih ve 27264 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 08.06.2009 tarih, 

2009/15095 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen, “Hububat Ürünü Alımı ve 
Satımı Hakkında Karar”ın “Alım, satım fiyat ve esaslarının belirlenmesi” başlıklı 1/1 inci 
maddesinde, “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), hububat fiyatlarını ve 
alım-satım esaslarını Ana Statüsü ve bu Kararda yer alan hükümler ile piyasa şartları 
çerçevesinde belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir.” denilmektedir. 

Bu çerçevede, 03.07.2009 tarih ve 13/107-2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
stoklarda bulunan, ithalatı yapılan ve kampanya dönemlerinde alımı yapılacak tüm 
hububat ve çeltik ürünlerinin iç satış fiyatları ile satış esaslarında değişiklik yapmaya, 
nakliye ve maniplasyon ilave ücretlerini artırma veya eksiltme hususlarında Genel 
Müdürlük yetkili kılınmış ve “Hububat Alım ve Satış Esaslarına İlişkin Uygulama 
Yönetmeliği” ile yurt içi ve yurt dışı satış esasları belirlenmiştir.  

Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satılan Ürünlerin Satış Fiyatları  ($/Ton) 

Ürün Grupları Ürün 
Kodu 

04.01.2016 
28.01.2016 

18.01.2016 
28.01.2016 

01.02.2016 
29.02.2016 

04.03.2016 
31.03.2016 

04.04.2016- 
28.04.2016 

02.05.2016 
31.05.2016 

02.06.2016 
30.06.2016 

12.07.2016 
04.08.2016 

26.09.2016 
28.10.2016 

01.11.2016 
30.11.2016 

01.12.2016 
31.12.2016   

Makarnalık Buğday No: 1 1121-1171 293   285 270 275 275     270 285 300  
Makarnalık Buğday No: 2  1122-1172 286   278 263 268 268     265 280 295  
Makarnalık Buğday No: 3  1173 279   271 256 261 261     260 275 290  
Düşük Vasıflı Makarnalık 1141-1191 243   245 230 230 230     240 255 260  
İthal Makarnalık Buğday 1516-1518-

1519 -   278 263 268 268            

İthal Ekmeklik Buğday 

1525-1542-
1543 196   193 186 189 189            

1527-1541-
1546 191    188 179 182 182            

Anadolu Beyaz-Kırmızı Sert 
Buğday No:1 

1211-1221 -                      
1261-1271 191    188 179 182 182     193 195 190  

Anadolu Beyaz-Kırmızı Sert 
Buğday No:2 

1212-1222 -   129 122 125 115            
1262-1272 184    181 172 175 175     188 190 185  

Anadolu Beyaz-Kırmızı Sert 
Buğday No:3 

1213-1223 -                      
1263-1273 177    174 165 168 168     183 185 180  

Anadolu Beyaz-Kırmızı Sert 
Buğday No:4 1264-1274 172   169 160 163 163     178 180 185  
Diğer Beyaz-Kırmızı Buğday 
No:1 

1311-1321 -                      
1361-1371 184    181 172 175 175     188 190 185  

Diğer Beyaz-Kırmızı Buğday 
No:2 

1312-1322 -                      
1362-1372 177   174 165 168 168     183 185 180  

Diğer Beyaz-Kırmızı Buğday 
No:3 

1313-1323 -                      
1363-1373 172   169 160 163 163     178 180 175  

Diğer Beyaz-Kırmızı  
Buğday No:4 1364-1374 167   164 155 158 158     173 175 170  
Düşük Vasıflı Ekm. Buğday 1600 Grup 154   151 142 145 145     163 165 160  

 Mısır 2411 170 165 160 150-
160 

145-
160 

140-
160 

157-
177 

150-
177   172 172  

Arpa 2111 178   168 184 162 151            
Yemlik Arpa 2161 168   158 174 152 141            
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Söz konusu yönetmeliğin “Yurt içi satış esasları” başlıklı 16 ncı maddesinde;  Yurt 
içi satışların 2017/18 dönemine kadar aşağıda belirtilen usullerde, bu dönem ve 
sonrasında ise sadece ihale yoluyla depo teslimi olarak yapılacağı, belirtilmiştir. 2017/18 
dönemine kadar geçerli olan esaslar ise, yönetmelikte; 

a)TMO gerektiğinde hububat satış fiyat, şekil ve esaslarını tespit eder, işyerlerine 
talimatlayarak uygulanmasını sağlar ve sonuçları izler. İhtiyaç duyulması halinde de 
değişiklikler yaparak teşkilata duyurur. 

b) TMO, hububatı ihale yoluyla veya borsalarda satışa arz edebilir. 
c) Doğal afetler durumunda Türk Kızılay’ına yapılan satışların fiyat ve şartları 

özel olarak tespit edilir.” 
şeklinde belirlenmiştir.  
Hububat iç satış fiyatlarının tespitinde; fiili maliyetler, ürünlerin satış seyri, borsa 

ve piyasalarda oluşan fiyatlar ile hedeflenen enflasyon oranları göz önünde 
bulundurulmakta, bölgeler arası nakliye, yapılan satışlarda uygulanan maniplasyon 
ücretleri de bu esaslara göre tespit edilmektedir. 

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararına göre 
TMO, gerektiğinde peşin ve/veya kredili olarak hububat ithalatı ve/veya ihracatı yapmak 
için Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilebilmektedir. 

Bu kapsamdaki ödemelerden veya faaliyetlerden doğan zararlar, görev zararı 
sayılmakta ve Hazinece karşılanmaktadır. Önceki kampanya dönemlerinde temin edilen 
ürünlerle ilgili olarak da o yıllara ait kararname hükümleri çerçevesinde işlem 
yapılmaktadır. 

TMO dışında serbest piyasada; tüccar, sanayici, üretici, ithalat ve ihracatçılar, 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kişi ve kuruluşlar 
da alım ve satım faaliyeti göstermektedir.  

bb)Hububat ürünleri yurt dışı satış fiyatları: 
2016 yılında, sadece KKTC’ye arpa satışı olmuş, başkaca hububat ihracatı 

yapılmamıştır.  
Ancak bilgi amaçlı hububat ürünleri yurt dışı satış fiyatının belirlenmesi esaslarına 

aşağıda yer verilmiştir. 
Hububat ürünlerinin yurt dışı satış esasları, Hububat Alım ve Satış Esaslarına 

İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin “yurt dışı satışlar” başlıklı 19 uncu maddesinde 
belirlenmiştir. Söz konusu madde gereği, yurt dışı satışlar, FOB ve / veya FCA ve / veya 
depo teslimi olarak iç merkezler ve / veya liman silolarında yapılmakta, stoklar 
uluslararası ihale ile satışa arz edilmektedir. 

Bu kapsamda, satışlar ihale ile yapılırken,  dünya hububat piyasası fiyatları, AB 
Hububat Komitesi Kararları, Reuters Haber Ajansı ve uluslararası kuruluşların (IGC, 
FAO, GAFTA vb) periyodik raporları aracılığı ile ürün bazında ve günlük, haftalık, aylık 
olarak izlenmektedir. 
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ürünlerle ilgili olarak da o yıllara ait kararname hükümleri çerçevesinde işlem 
yapılmaktadır. 

TMO dışında serbest piyasada; tüccar, sanayici, üretici, ithalat ve ihracatçılar, 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kişi ve kuruluşlar 
da alım ve satım faaliyeti göstermektedir.  

bb)Hububat ürünleri yurt dışı satış fiyatları: 
2016 yılında, sadece KKTC’ye arpa satışı olmuş, başkaca hububat ihracatı 

yapılmamıştır.  
Ancak bilgi amaçlı hububat ürünleri yurt dışı satış fiyatının belirlenmesi esaslarına 

aşağıda yer verilmiştir. 
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uluslararası ihale ile satışa arz edilmektedir. 
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Hububat Komitesi Kararları, Reuters Haber Ajansı ve uluslararası kuruluşların (IGC, 
FAO, GAFTA vb) periyodik raporları aracılığı ile ürün bazında ve günlük, haftalık, aylık 
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İhracatta ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda; Hububat stoklarının 
iç piyasa ihtiyacından fazla olması, yeni dönemin alımlarına finansman temin edilmesi 
ile ürün kalitesinin düşmesinin önlenmesi vb. nedenler rol oynamaktadır.  

3- Mamul, ara mamul ve ticari mal stokları: 
2016 yıl sonu itibariyle mamul, ara mamul ve ticari mal stokları, geçen yıl 

değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablodadır. 
Tablo 44: Mamul, ticari, yarı mamul ve yoldaki mallar ile diğer stoklar 

Stoklar Ölçü 

2015 2016  
Program Gerçekleşen 

 
Miktar 

 İlk Durum Son Durum 
Miktar Tutar 

Bin TL Tutar 
Bin TL Miktar Tutar 

Bin TL Miktar Tutar 
Bin TL 

1- Mamuller           

  

Pirinç Ton  1 14.734 40.772 534 1.831 301 810 
Haşhaş (tohum ve kapsül) Ton 1.599 10.297     1.487 11.918 
Dionin Kg 44 165     10 40 
Kodein pür Kg 305 578     616 1.245 
Kodein fosfat Kg 2.059 2.639     1.319 2.609 
Morfin HCL Kg 5 12     20 82 
Morfin sülfat Kg 44 136     17 54 
Kokain HCL Kg 2 1     1 - 
Kokain Kg 584 7     584 7 
Afyon Kg 52 -     7 - 
Optium tentüre Kg 1 -     1 - 
Morfin Kg 18.429 23.587 26.194 38.593 36.882 55.829 38.319 55.206 
Düşük morfinli kodein Kg 4.329 6.492     3.943 5.967 
Noskapin Kg 5 2     5 2 
Opium povder 
aaaaaaaapaaAfyon) 

Kg 84 3     79 3 
Tebain Kg 12 17     12 18 
Kodein sülfat Kg 6 13     6 14 
Kodein HCL Kg - -       
Dihidro kodein bitartarat Kg 102 466     - - 
Dihidro kodein tiyosiyanat Kg - -     2 13 
Kodein hidrobromid Kg         
Oksikodon baz Kg 2 12     2 12 
Beyaz morfin Kg 124 397     53 176 
                      Toplam  (1)    44.825  79.365  57.660  78.176 

2- Ticari mallar           

  

Buğday Ton 3.974.857 3.401.236 3.123.378 3.032.570 2.859.857 2.779.829 2.828.417 2.705.806 
Arpa Ton 542.696 362.743 398.294 311.146 329.700 265.135 287.863 214.627 
Çavdar Ton 10.126 6.783     6.378 5.103 
Yulaf Ton 472 316      - 
Mısır Ton 1.682.995 1.256.446 1.382.899 1.179.188 2.280.995 1.828.256 2.095.619 1.644.106 
Çeltik Ton 18.516 28.836     3.998 5.801 
Pirinç Ton 8.734 29.719     3.467 12.089 
Un Ton       6.000 7.279 
                       Toplam (2) 
Yarı mamuller 

   5.086.079  4.522.904  4.873.220  4.594.811 
3-            - 
 Arpa Ton 10 13       
 Buğday Ton       10 15 
 Çeltik Ton        326 
 Haşhaş ürünleri Kg 1.730 4.955     10.219 4.681 
                       Toplam (3)   4.968      5.022 
4- Yoldaki mallar           

  

Buğday Ton 31 43       
Mısır Ton 2.718 1.861       
Pirinç Ton       105 219 
                      Toplam (4)    1.904      219 

5- Diğer stoklar Ton 113.857 13.044     127.900 22.010 
                           Genel toplam     
((A+(A+B+C+D+E+F+G) 

   5.150.820  4.602.269  4.930.880  4.700.238 
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2016 yılı sonu itibariyle ilk madde ve malzeme hariç toplam 4,7 milyar TL 
tutarında stok mevcuttur. 

Mevzuat uyarınca Ofisin olağanüstü hal ve savaş stoku bulundurması 
gerekmektedir. 08.06.2009 tarih ve 2009/15095 sayılı Hububat Kararnamesinin 8 inci 
maddesine göre; “TMO'ya verilen görev kapsamında tutulan olağanüstü hal ve savaş 
stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde 
artan kısma ait mal bedeli, olağanüstü hal ve savaş stok miktarlarının azalması nedeniyle 
serbest stok haline dönüşen olağanüstü hal ve savaş stoklarının satılıncaya kadar oluşan 
muhafaza giderleri, müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır”, hükmü bulunmaktadır. 

Bu kapsamda 2016 yılı hesaplarına yansıtılan OHAL ve savaş stokları muhafaza, 
finansman ve artan stok bedeli karşılığı Hazineden karşılanan tutar, 80,5 milyon TL’dir. 

TMO’nun, Seferberlik ve Savaş Hali Silahlı Kuvvetler ve Sivil Halk İhtiyacı 
Stoku, her yıl nüfus projeksiyon bilgilerine göre güncellenmekte olup TMO’nun bu 
kapsamda stoklarında bulunduracağı, buğday ve pirinç stok miktarları, Yönetim Kurulu 
kararı ile belirlenmektedir.  

Stokların (ilk madde ve malzeme stokları hariç) 2016 yılı içindeki hareketi 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılı sonu itibariyle ilk madde ve malzeme hariç toplam 4,7 milyar TL 
tutarında stok mevcuttur. 

Mevzuat uyarınca Ofisin olağanüstü hal ve savaş stoku bulundurması 
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serbest stok haline dönüşen olağanüstü hal ve savaş stoklarının satılıncaya kadar oluşan 
muhafaza giderleri, müteakip bütçe yılında Hazinece karşılanır”, hükmü bulunmaktadır. 

Bu kapsamda 2016 yılı hesaplarına yansıtılan OHAL ve savaş stokları muhafaza, 
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Tablo 45: Mamul, ticari mallar, yarı mamul ve yoldaki mallar ile diğer stok hareketi   

Stoklar 

2015 
yılından 
devir  
 
Bin TL 

Girişler   Çıkışlar  2017  
yılına 
devir 

Bin TL Alım  
 

Bin TL 

Sayım 
fazlası 
Bin TL 

Sair giriş 
Bin TL 

Toplam 
 

Bin TL 

Satış  
 

Bin TL 

Sayım 
noksanı 
Bin TL 

Sair 
çıkış 

Bin TL 

Toplam 
 

Bin TL 
 

1- Mamuller           

  

Pirinç 1   1.973 1.973 1.164   1.164 810 
Fındık yağı -          
Haşhaş 10.297  1 3.409 3.410 1.789   1.789 11.918 
AAF ürünleri 34.527  3 161.075 161.078 128.142 9 2.006 130.157 65.448 
Toplam (1) 44.825  4 166.457 166.461 131.095 9 2.006 133.110 78.176 

2- Ticari Mallar           

  

Buğday  3.401.236 2.373.054 5.006 349.629 2.727.689 3.390.294 22.326 10.499 3.423.119 2.705.806 
Arpa 362.743 2 444 44.012 44.458 190.663 1.760 151 192.574 214.627 
Çavdar 6.783  3 1.130 1.133 2.799 14  2.813 5.103 
Mısır 1.256.446 1.382.987 2.173 166.813 1.551.973 1.151.549 12.764  1.164.313 1.644.106 
Yulaf 316   10 10 325 1  326 - 
Çeltik 28.836  39 25.769 25.808 1.941 720 46.182 48.843 5.801 
Pirinç 29.719 1.712 68 24.105 25.885 43.219 296  43.515 12.089 
Un - 47.815  440 48.255 40.536  440 40.976 7.279 

  Toplam (2) 5.086.079 3.805.570 7.733 611.908 4.425.211 4.821.326 37.881 57.272 4.916.479 4.594.811 
3-
- 

Yarı mamuller           
 Buğday    15 15     15 
 Çeltik -   2.339 2.339   2.013 2.013 326 
 Arpa 

 
 
 üüüüüürünleri 

13    -   13 13 - 
 Haşhaş ürünleri 4.955   4.841 4.841   5.115 5.115 4.681 
 Toplam (3) 4.968   7.195 7.195   7.141 7.141 5.022 

4- 
4- 
 

Yoldaki mallar 
 
 
 
 

          
 Buğday 43    -   43 43 - 
 Mısır   1.861       1.861 1.861 - 
 Pirinç    219 219     219 
 Toplam (4) 1.904   219 219   1.904 1.904 219 

5- Diğer 13.044   13.090 13.090 1.851 2.273  4.124 22.010 

          Genel Toplam 5.150.820 3.805.570 7.737 798.869 4.612.176 4.954.272 40.163 68.323 5.062.758 4.700.238 

Geçen yıldan devreden 5,2 milyon TL tutarındaki mamul, ticari mallar, yarı 
mamul ve yoldaki mallar ile diğer stoklara, 2016 yılında toplam 4,6 milyon TL giriş 
yapılmış, 5,1 milyon TL tutarındaki çıkış sonucu, 2017 yılına 4,7 milyon TL stok 
devretmiştir. 

Stok sair giriş ve çıkışları, ilk madde malzeme, finansman, işçilik, muhafaza vb. 
maliyetleri de içermektedir. Stok noksanlık ve fazlalıklar yetki devri talimatı 
doğrultusunda ilgili hesaplara alınmaktadır. 

2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait ürünler, 2016 yılı içinde satılmış olup, 
Haziran-2017 tarihi itibariyle; 2016 yılında alımı yapılan stokların dışında, 2015 yılına 
ait 39.911 ton ekmeklik buğday, 12 ton pirinç ve 4.577 ton çeltik ile 2013 yılına ait 123 
ton pirinç bulunmaktadır. 

Stokların muhafazası, depo noksanlıkları ve kıymet kayıplarına ilişkin 
açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.  
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-Stokların muhafazası, depo noksanlık ve kıymet kayıpları: 
Stokların muhafazası kapsamında, stokların ambar zararlılarından korunması 

maksadıyla yapılan mücadele işlemleri, “Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi” 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

Hububat alım şartları baremleri ve depolama işleri hakkındaki genel yazıda 
belirtilen şartlar dahilinde ambar zararlısı ihtiva eden ürünler alınmamaktadır. Ayrıca 
stokların korunması için; ürünün depolanacağı ünitelerin temizlenmesinden sonra 
deponun taban, tavan, duvar, döşeme ve tüm kısımları ile buna bağlı olarak depo 
çevresindeki belirli alan ve açık yığın yerleri dezenfekte işlemine tabi tutulmaktadır.  

TMO Yetki Devri Yönergesi kapsamında, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve 
genel müdür yardımcısı ve genel müdürün yetkisinde olan limitlerde meydana gelen 
ambar fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları, Yönetim Kuruluna 6’şar aylık dönemler 
itibariyle bilgi olarak sunulmaktadır.  

Noksanlık ve/veya kıymet kayıplarına ilişkin, şube müdürlükleri bünyesindeki 
teknik kontrolörlerince incelemeler yapılmakta olup, gerekli görülürse, Teftiş Kurulunca 
da inceleme yapılmakta, inceleme ve varsa soruşturma sonucuna göre de gerekli işlem 
yapılmaktadır. 

Yine, TMO Yetki Devri Yönergesi esaslarına göre (buğday, arpa, çavdar, yulaf, 
mısır için) partisine oranı %1 ve üzeri, miktarı 150.000 kg ve üzeri hububat noksanlıkları 
ile partisine oranı %0,5 ve üzerinde olup miktarı 75.000 kg üzeri olan kıymet kayıplarının 
netice hesabına alınması yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.  

Yönetim Kuruluna sunulan müzekkerelerden;  
-Noksanlıkların; tasfiye olan depoların büyük çoğunluğunun polietilenli-topraklı 

açık yığın olması, açık yığınların görünmeyen alt kısımlarındaki tarla zararlılarının (fare, 
köstebek vb.), ürününün 3-4 yıl gibi uzun bir süre stokta beklemesi, kantar tartı 
toleransları, ürünün kuru madde ve rutubet kayıpları ile giriş çıkışlarda meydana gelen 
dökülme, tozuma, saçılma gibi etmenlerden, 

-Fazlalıkların; depolar arası karışmalar, kantar tartı toleransları gibi nedenlerden,  
-Kıymet kayıplarının ise ürünün 3-4 yıl gibi uzun süre stokta beklemesi, tarla 

zararlılarının (fare, köstebek, domuz vb.) polietilenlerde meydana getirdiği delinme ve 
yırtılmalardan, yağan aşırı yağmurlar sonucu suyun ürün içine girmesinden, açık 
yığınlarda yastık ve tabanlardan, maydü (Modern açık yığın depolama ünitesi) kule 
ayakları ve tabanlardan tespit edilemeyen su sızmalarından,  

kaynaklandığı, anlaşılmıştır.  
TMO Yetki Devri Yönergesi esaslarına göre, miktar ve kayıp yüzdesi olarak netice 

hesaplarına aldırılma yetkisi Yönetim Kuruluna ait olan, Kırklareli Şube Müdürlüğü ve 
bağlı iş yerlerine ait 54 adet depoda oluşan buğday kıymet kayıpları ile ilgili olarak 
düzenlenen Teftiş Kurulu Raporlarında; 

 Kırklareli Şube Müdürlüğünün 13 adet deposunda oluşan toplam 2.273.082,78 
TL tutarında, partisine oranı %19,02 olan, 2.810.105 kg buğday kıymet kaybının, 
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-Stokların muhafazası, depo noksanlık ve kıymet kayıpları: 
Stokların muhafazası kapsamında, stokların ambar zararlılarından korunması 

maksadıyla yapılan mücadele işlemleri, “Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi” 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

Hububat alım şartları baremleri ve depolama işleri hakkındaki genel yazıda 
belirtilen şartlar dahilinde ambar zararlısı ihtiva eden ürünler alınmamaktadır. Ayrıca 
stokların korunması için; ürünün depolanacağı ünitelerin temizlenmesinden sonra 
deponun taban, tavan, duvar, döşeme ve tüm kısımları ile buna bağlı olarak depo 
çevresindeki belirli alan ve açık yığın yerleri dezenfekte işlemine tabi tutulmaktadır.  

TMO Yetki Devri Yönergesi kapsamında, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve 
genel müdür yardımcısı ve genel müdürün yetkisinde olan limitlerde meydana gelen 
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-Fazlalıkların; depolar arası karışmalar, kantar tartı toleransları gibi nedenlerden,  
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ayakları ve tabanlardan tespit edilemeyen su sızmalarından,  

kaynaklandığı, anlaşılmıştır.  
TMO Yetki Devri Yönergesi esaslarına göre, miktar ve kayıp yüzdesi olarak netice 

hesaplarına aldırılma yetkisi Yönetim Kuruluna ait olan, Kırklareli Şube Müdürlüğü ve 
bağlı iş yerlerine ait 54 adet depoda oluşan buğday kıymet kayıpları ile ilgili olarak 
düzenlenen Teftiş Kurulu Raporlarında; 

 Kırklareli Şube Müdürlüğünün 13 adet deposunda oluşan toplam 2.273.082,78 
TL tutarında, partisine oranı %19,02 olan, 2.810.105 kg buğday kıymet kaybının, 

 

 
 

Lüleburgaz Ajans Amirliğinin 5 adet deposunda oluşan toplam 552.775,55 TL 
tutarında, partisine oranı %4,19 olan 703.064 kg buğday kıymet kaybının, 

Saray Ajans Amirliğinin 12 adet deposunda oluşan toplam 1.734.455,23 TL 
tutarında, partisine oranı %17,03 olan 2.101.723 kg buğday kıymet kaybının, 

Babaeski Ajans Amirliğinin 24 adet deposunda oluşan toplam 2.912.792,96 TL 
tutarında, partisine oranı %21,44 olan 3.599.305 kg buğday kıymet kaybının, 

Kırklareli Şube Müdürlüğü hinterlandında toprak yapısının açık yığın stoklamaya 
uygun olmaması başta olmak üzere 2014-2015 yıllarında özellikle kış aylarında bölgede 
görülen şiddetli ve uzun süreli yağışların mevsim normallerinin üzerine çıkması, yüksek 
olan taban suyunun daha da yükselerek suya doymuş haldeki toprağın tabanına serilen 
samanın su tutarak fermantasyona uğraması, bunun sonucunda üründe bozulma ve 
kokuşmaların meydana gelmesi, kemirgen tahribatı ve yağmur sularının aşındırdığı 
düşünülen polietilen taban bölgesinde delinmeler olabileceği vb. nedenlerle doğan 
toplam 7.473.106,52 TL’nin kıymet kaybı olarak netice hesaplarına alınması hususunda,  

Genel Müdürlük Makamınca, ilgili birim tarafından yazılan 09.09.2016 tarih, 
E.264694 sayılı yazı ve eklerinin, Yönetim Kuruluna havalesi, uygun görülmüştür. 

Ancak söz konusu 9.214.197 kg buğday karşılığı 7.473.106,52 TL, Yönetim 
Kurulu toplantı yeter sayısı bulunmadığından ve yönetim kurulu kararı alınamadığından, 
2016 yılında netice hesaplarına yansıtılamamış ve yıl sonu itibariyle, “stoklar” hesap 
grubu içinde bırakılmıştır.   

Yönetim Kurulu yeter sayısının oluşmasından sonra yapılan 14.03.2017 tarih, 1/6-
6 sayılı karar ile kıymet kaybına ilişkin tutar, 2017 yılında, netice hesaplarına 
aktarılmıştır.  

Aynı şekilde, 2016 yılında, yönetim kurulu toplantı yeter sayısı olmadığından 
yönetim kurulu kararı alınamayan, Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne ait depoda, 681.480 kg 
buğday noksanı karşılığı 708.271,84 TL, Adana Şube Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Ajans 
Amirliğine ait depolarda 1.093,5 ton mısır noksanlığı karşılığı 847.610,88 TL olmak 
üzere toplam 1.555.882,72 TL tutarında stok noksanı,  2016 yılında netice hesaplarına 
aktarılamamış ve “sayım ve tesellüm noksanları” hesap grubu içinde bırakılmıştır. 

Yönetim Kurulu yeter sayısının oluşmasından sonra yapılan 14.03.2017 tarih, 1/5-
5 ve 1/7-7 sayılı kararlar ile söz konusu sayım noksanlığı tutarı, 2017 yılında, netice 
hesaplarına aktarılmıştır.  

Dolayısıyla, Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olmadığından, 7.473.106,52 
TL’lik kıymet kaybı ve 1.555.882,72 TL tutarındaki stok noksanlığı, 2016 yılı netice 
hesaplarında yer almamıştır.    

Kuruluşta stokların muhafazası, stok noksanlık ve kıymet kayıplarının önlenmesi 
vb. konularda ikincil mevzuat düzenlemeleri mevcut olup, gerek Yönetim Kuruluna 
sunulan takrirlerde, gerekse Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca ve şube müdürlükleri 
bünyesinde bulunan teknik kontrolörlerince düzenlenen raporlar dikkate alınarak; 
Stoklarda meydana gelen noksanlık ve kıymet kayıplarının önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması önerilir. 
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4- TMO’nun depolama kapasitesi: 
Türkiye’nin toplam hububat depo kapasitesi tam olarak bilinmemekle birlikte, 

değişik verilere göre TMO depoları dahil 22-23 milyon ton seviyelerinde olduğu ifade 
edilmekte olup; 526 bin tonu liman silosu, 1,5 milyon tonu iç silo, 1,6 milyon tonu yatay 
depo ve 577,5 bin tonu maydü’lerden (Modern Açık Yığın Depolama Ünitesi) oluşan 
açık depo olmak üzere toplam 4,3 milyon tonu TMO’ya aittir.  

Kurumun kendi depoları yetersiz kaldığı bölgelerde depo kiralanmakta, boş depo 
mevcut ise bu depolar da üçüncü kişilere kiraya verilmektedir. 

Uzun süreli kiralama garantisi verilerek özel sektöre depo yaptırılması işleri, 
Raporun, “Tedarik” bölümünde değerlendirilmiştir.  

-Liman siloları: 
Liman silolarının mülkiyeti, kira bedelleri, kapasiteleri, giderleri, yıllık ihracat ve 

ithalat miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 46: Liman siloları 

Liman siloları 
Mülkiyet durumu Depo 

kapasitesi 
2016 Yılı 

gideri 

2016 Yılı 
ihracat 

2016 Yılı 
ithalatı 

Sahibi 
Kira gideri (Hububat) (Hububat) 

Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin Ton 
Derince TCDD 62 95 9.077   20 
Tekirdağ Maliye Hazinesi 256 70 10.009   10 
İzmir (Yeni Liman 
alanı) Maliye Hazinesi 791 72 13.621   60 

Antalya Maliye Hazinesi 169 40 1.793    - 
İskenderun TMO  - 60 10.504   90 
Mersin TMO 58 100 21.385 3,8  182 
Samsun TMO  - 39 7.225   20 
Trabzon TDİ AŞ 303 30 4.209   20 
Bandırma TCDD  - 20 8.026   45 

Toplam   1.639 526 85.849  3,8 447 

TMO’nun 9 adet liman silosu bulunmaktadır. Liman siloları ağırlıklı olarak 
ihracat ve ithalatta kullanılmaktadır. Toplam 526 bin ton kapasiteye sahip liman 
silolarını kullanarak 2016 yılında 3.845 ton ihracat gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında 
ithalat işlemi olmamıştır.  

Liman silolarının aynı dönemde kira giderleri 1.639 bin TL, işletme giderleri ise 
85.849 bin TL olmuştur. 

G- Sigorta işleri: 
TMO varlıklarının güvence altına alınmasına yönelik dahili, harici ve müşterek 

sigorta uygulaması, Yönetim Kurulunun 21.05.2004 tarih ve 11/175-5 sayılı kararı ile 
uygulamaya giren “Sigorta Yönetmeliği” esaslarına göre yürütülmektedir. 

TMO’nun 2016 yılına ait sigorta işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 47: Sigorta 

Sigorta türü 

  Ayrılan Mahsup    Birikmiş 
Sigorta fon veya veya tahsil    İç 
kıymeti ödenen edilen Fark sigorta 

  prim tutarı  prim tutarı   fonu 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A- 2015 yılından devreden iç sigorta fonu         151.990 

B- Yıl içerisinde yaptırılan           
  1- İç sigorta 5.770.224 13.297 2 13.295 13.295 
  2- Dış sigorta şirketlerine yaptırılan 1.691.633 2.234 390 1.844   

   Toplam (B) 7.461.857 15.531 392 15.139 15.139 
C- 2017 yılına devreden iç sigorta fonu         165.285 

 
Kuruluş, 2016 yılında 7,5 milyar TL tutarındaki iktisadi kıymetini sigorta 

ettirmiştir. Bunun karşılığında 13,3 milyon TL’si iç sigorta fonuna fon ayrılırken, 2,2 
milyon TL de dış sigorta şirketlerine prim ödemesi yapılmıştır.  

Kuruluşun 2015 yılından devreden 152 milyon TL tutarında dahili sigorta fonuna; 
yıl içerisinde 13,3 milyon TL tutarında ilave fon ayrılmış, 2 bin TL tutarında mahsup 
işlemi gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak 2017 yılına 165,3 milyon TL tutarında dahili 
sigorta fonu devretmiştir. 

Tablodaki verilerin ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 
Sigorta Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince Genel Müdürlük Makamının 

09.09.2015 tarihli ve E.248004 sayılı Olur’u gereği Gayrimenkul Değerleme ve Risk 
Analiz Komisyonu oluşturulmuştur.  

Söz konusu Komisyonca hazırlanan, 11.11.2015 tarihli, “Gayrimenkul Değerleme 
ve Risk Analiz Komisyon Raporu”nun, “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “TMO’nun 
mülkiyetinde, kullanımında veya üzerinde menfaati bulunan taşınır ve taşınmaz 
varlıkların değerlemesi ve risk analizinin yapılması”, “Kapsam” başlıklı 2 nci 
maddesinde, “TMO’nun mülkiyetinde, kullanımında veya üzerinde menfaati bulunan 
taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilmesi, bu varlıkların Uluslararası Değerleme 
Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde değerlerinin 
belirlenmesi, bu varlıkların karşı karşıya olduğu riskler ile kurumsal sorumluluklardan 
doğan risklerin analiz edilerek, sigorta ile güvence altına alınacak risklerin sigortacılık 
tekniğine göre gruplandırılması, Kurumun bünyesinde tutacağı riskler ile transfer edeceği 
risklerin belirlenmesi”, şeklinde tanımlama yapılmıştır. 

Teşekkülün harici sigorta kapsamına alınması öngörülen varlıkları, her yıl yapılan 
ihaleyle tespit edilen şirkete sigorta ettirilmektedir. 01.03.2015 tarihinde başlayan sigorta 
sözleşmesi 01.03.2016 tarihinde sona ermiştir.  

Yeni yapılacak harici sigorta için yukarıda bahsedilen 09.09.2015 tarih, E.248004 
sayılı Makam Olur’unda belirtildiği üzere, ihale sürecinin başlatılması için oluşturulan 
Sigorta Risk Analizi Komisyonu tarafından alınan kararlar, bir protokole bağlanmış, 
14.01.2016 tarihinde yapılan ihale sonucu düzenlenen “İhale Komisyon Kararı”nda; 
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ekonomik açıdan en avantajlı ve ihale dokümanına göre en uygun teklifin Ray Sigorta 
AŞ tarafından verildiğinin tespit edildiği, komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda 
01.03.2016- 01.03.2017 döneminde harici sigorta kapsamına alınacak varlıkların söz 
konusu şirkete sigorta ettirilmesinin onay makamına sunulmasının oy birliği ile kabul 
edildiği, belirtilmiştir.  

Sigortalanacak iş kalemleri; Silo ve depolama tesisleri, kagir depolar, lojman ve 
idari binaları, gemi yükleme /boşaltma cihazları, konveyör galerileri, mısır soğutma ve 
kurutma cihazları, protein tayin cihazları ve ekipmanları, NIR cihazları,  ürün teknolojisi 
merkez laboratuvarı, Afyon Alkaloidleri Fabrikası, polietilen ve toprak örtülü depolama 
üniteleri, modern brandalı depolama ünitesi (maydü), tahıl torbalama ünitesi (silobag), 
araç sigortası, nakliyat sigortası, ferdi kaza sigortası, üçüncü şahıslara karşı mali 
mesuliyet sigortası, işveren sorumluluk sigortası gibi kalemlerden oluşmuştur.   

Söz konusu İhale Komisyon Kararı, 25.01.2016 tarihli Makam Onay’ı ile kabul 
edilmiş olup birim fiyat sözleşmesi kapsamında ihale teklif değeri 2.049.311,83 TL’dir. 
Ancak, ıskat edilen araçlar ile Akçakoca’daki çelik silo ve Adıyaman’daki lojman 
karşılığı 8.749,41 TL için poliçe kesilmemiş, dolayısıyla sözleşme bedeli 2.040.542,42 
TL olmuştur.  

Söz konusu tutara, ihalede verilen oranlara göre gerçekleştirilen sevkiyatlar 
sonucu 162.129,11 TL nakliyat sigorta primi, yine sözleşmenin  “Sözleşme kapsamında 
yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, 
sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde ilave iş aynı yükleniciye 
yaptırılabildiğinden, AAF tehlikeli madde poliçesi, yeni alınan araç ve kıyı tesisleri 
poliçesi ve Aralık-2015 ayından devrolan nakliyat karşılığı toplam 32.116,28 TL prim 
ödenmiştir. 

 Dolayısıyla dış sigorta olarak 2016 yılında ödenen prim tutarı 2.234.787,81 TL 
olmuştur. 

Bunun karşılığında 2016 yılında; 119.112,84 TL maddi duran varlıklar, 81.243,44 
TL ürün hasarı, 120.714 TL ferdi kaza, 60.285,46 TL araç hasarı için tahsilat, 8.426,60 
TL ıskat sonucu toplam 389.782,34 TL mahsup ve tahsil edilen prim tutarı olmuştur.     

Sigorta Yönetmeliğinin “Ferdi Kaza Sigortaları” başlıklı 43 üncü maddenin 1 inci 
fıkrasında; geçici bir süre tehlikeli iş ve yerlerde çalıştırılacak personelin ölüm ve daimi 
sakatlık hallerine karşı yaptırılacağı, hükmüne istinaden ve söz konusu sigorta şirketi ile 
yapılan sözleşmenin eki teknik şartnamenin “ferdi kaza sigortası” başlıklı 15 inci 
maddesinde, Kurumun tüm bordrolu çalışanlarını (personelini) kapsayacak şekilde, “grup 
ferdi kaza” sigortası yaptırılmıştır. Kişi başına vefat ve daimi maluliyet için 120.000 TL, 
tedavi masrafları için 12.000 TL ödeme taahhüdü karşılığı, TMO’ca ödenen prim tutarı 
toplamı 91.875 TL olup ferdi kaza sigortası karşılığı 2016 yılında sigorta şirketince 
120.714 TL ödeme yapılmıştır.  

Sigorta Yönetmeliğinde bulunmayan ancak “Gayrimenkul Değerleme ve Risk 
Analiz Komisyon”u kararında yer alan ve söz konusu sigorta şirketi ile yapılan 
sözleşmenin eki teknik şartnamenin “işveren sorumluluk sigortası” başlıklı 19 uncu 
maddesinde, TMO’nun faaliyet gösterdiği bütün yerlerde geçerli olacak ve TMO, 
yüklenici ve alt yükleniciler tarafından çalıştırılan bütün çalışanları kapsamak üzere, 
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Ancak, ıskat edilen araçlar ile Akçakoca’daki çelik silo ve Adıyaman’daki lojman 
karşılığı 8.749,41 TL için poliçe kesilmemiş, dolayısıyla sözleşme bedeli 2.040.542,42 
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Söz konusu tutara, ihalede verilen oranlara göre gerçekleştirilen sevkiyatlar 
sonucu 162.129,11 TL nakliyat sigorta primi, yine sözleşmenin  “Sözleşme kapsamında 
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poliçesi ve Aralık-2015 ayından devrolan nakliyat karşılığı toplam 32.116,28 TL prim 
ödenmiştir. 

 Dolayısıyla dış sigorta olarak 2016 yılında ödenen prim tutarı 2.234.787,81 TL 
olmuştur. 

Bunun karşılığında 2016 yılında; 119.112,84 TL maddi duran varlıklar, 81.243,44 
TL ürün hasarı, 120.714 TL ferdi kaza, 60.285,46 TL araç hasarı için tahsilat, 8.426,60 
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tedavi masrafları için 12.000 TL ödeme taahhüdü karşılığı, TMO’ca ödenen prim tutarı 
toplamı 91.875 TL olup ferdi kaza sigortası karşılığı 2016 yılında sigorta şirketince 
120.714 TL ödeme yapılmıştır.  

Sigorta Yönetmeliğinde bulunmayan ancak “Gayrimenkul Değerleme ve Risk 
Analiz Komisyon”u kararında yer alan ve söz konusu sigorta şirketi ile yapılan 
sözleşmenin eki teknik şartnamenin “işveren sorumluluk sigortası” başlıklı 19 uncu 
maddesinde, TMO’nun faaliyet gösterdiği bütün yerlerde geçerli olacak ve TMO, 
yüklenici ve alt yükleniciler tarafından çalıştırılan bütün çalışanları kapsamak üzere, 

 

 
 

işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki 
sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden 
talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve 
dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından 
dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları, bu sigorta ile 
ilgili olarak bir dav açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti 
ve ek olarak işçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak 
getirilip götürülmesi sırasında, işçilerin işveren tarafından görev ile bir başka yere 
gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş 
kazaları, Türkiye Cumhuriyeti dışında meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları 
sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, manevi tazminat talepleri için kişi başı 350.000 
TL, yıllık toplam 1.500.000 TL ödeme taahhüdü karşılığı TMO’ca ödenen prim tutarı, 
73.500 TL olup bu kapsamda 2016 yılında sigorta şirketince ödemeyi gerektirir bir durum 
olmamıştır. 

2016 yılında oluşan hasarlarla ilgili olarak yapılan incelemelerde tespit edilen 
hususlar aşağıda açıklanmıştır: 

-İlgili birimce Genel Müdürlük Makamına sunulan 27.01.2016 tarih, 27880 sayılı 
yazıda, özetle; Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün, Genel Müdürlüğe hitaben yazdığı 
22.10.2014 tarih, 201897 sayılı yazısında,  şubeye bağlı Mürşitpınar işyerinde, Suriye 
sınırında meydana gelen olaylar sonucunda hasar meydana geldiği, hasarlı çelik silo ve 
kagir depolarda toplam 1.304.000 TL olan hasar bedelinin ilgili sigorta şirketinden tahsili 
için durumun şirkete intikal ettirildiği, ancak sigorta şirketinden alınan 20.01.2016 tarihli 
ve 42/106 sayılı yazıda, “hadiseyle ilgili olarak tanzim edilen eksper raporu ve dosyadaki 
diğer bilgi ve belgelerin tetkikinde, Suriye’de meydana gelen iç savaş nedeniyle sınırda 
bulunan Mürşitpınar tesislerinde muhtelif hasarların meydana geldiği tespit edilmiştir. 
Söz konusu hasar Yangın Sigortası Genel Şartları “Teminat dışında kalan haller 
kapsamına girmesi nedeniyle tazminat tahakkuku yapılamayacağı”nın, bildirildiği, aynı 
şekilde Akçakale ve Ceylanpınar işyerlerinde de aynı olaylar sonucu meydana gelen 
zararların sigorta şirketince yine aynı gerekçeler öne sürülerek hasar bedeli ödemesi 
reddedildiğinden, konunun mahkeme kararıyla somutlaştırılması amacıyla sigorta 
şirketleri aleyhine dava açıldığı, bu kapsamda 1.304.000 TL tutarındaki kurum zararı ile 
ilgili olarak sigorta şirketi aleyhine dava açılması gerektiği, belirtilmiş ve konuya ilişkin 
Makam Olur’u alınmıştır. 

-İlgili birimce Genel Müdürlük Makamına sunulan 25.10.2016 tarih, 302816 sayılı 
yazıda, özetle; Adana Şube Müdürlüğünün, Genel Müdürlüğe hitaben yazdığı 19.01.2016 
tarih, 19199 sayılı yazısında,  şubeye bağlı Kozan Ajans amirliği hinterlandında bulunan 
özel bir firmadan kiralan 9.894.800 kg stoklu mısır bulunan deponun duvarının patlaması 
nedeniyle çatısının çöktüğünün bildirildiği, ilgili şubenin 29.03.2016 tarih, 91595 sayılı 
yazısında, hasar gören deponun tasfiye edildiği, tasfiye sonucunda 130.000 kg mısırın 
zayi olduğu, 6.540 kg mısırın kıymet kaybına uğradığı, söz konusu olayın 18-19 Ocak 
2016 tarihlerinde bölgede meydana gelen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle depo 
çatısının duvarlara baskı uygulaması, ayrıca kuvvetli yağışın zeminde gevşemeler 
meydana getirmesinin hemen ardından toprağın kayması ve zeminin oturması sonucu 
duvarın komple yatmasıyla meydana geldiği belirtilmiş, bu kapsamda poliçe hükümleri 
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kapsamında 136.540 kg (130.000 kg zayi olan mısır+ 6.540 kg kıymet kaybına uğrayan 
mısır) mısır bedeli olan 94.485,68 TL ile 256.396,75 TL kurtarma masrafları olmak üzere 
toplam 350.882,43 TL zararın sigorta şirketinden talep edildiği, konuyla ilgili olarak 
sigorta şirketinden alınan 17.05.2016 tarih ve 963/66 sayılı yazıda, “tanzim edilen eksper 
raporunun ve dosyadaki diğer belgelerin tetkikinde, depo kapasitesi üzerinde ürünün 
depoya konulması sonucu duvarın emtia üzerine yıkılarak emtiaya zarar verdiği 
anlaşılmıştır. Ani ve beklenmedik olmayan söz konusu hadise, poliçe teminatlarının 
herhangi biriyle örtüşmemektedir. Vaki tazminat talebinin karşılanamayacağı”nın 
bildirildiği, depo sahibinin bahse konu olay nedeniyle depoda meydana gelen zararı bir 
başka sigorta şirketinden tahsil ettiği, konunun tekrar sigorta şirketine iletildiği, ancak 
şirketin yazısında, olay tarihinde rizikonun bulunduğu adreste yer alan Kozan meteoroloji 
istasyonu verilerine göre rüzgar şiddetinin 8.2 m/sn olarak ölçüldüğü ve bölgede bir 
fırtınanın söz konusu olmadığı, depoya gereken ürün miktarından daha fazla ürün 
konulması sonucu dökme mısır ürünlerinin duvarlara uyguladığı basınç nedeni ile 
duvarın yıkılarak çatının çökmesine neden olduğu, poliçe teminatıyla örtüşmeyen hadise 
nedeniyle tazminat tahakkukunun yapılamayacağının, bildirildiği, bu durumda 145.920 
kg mısırın bedeli olan 100.976,64 TL ile 256.396,75 TL kurtarma masrafı olmak üzere 
toplam 357.373,39 TL tutarındaki kurum zararının  (Makama yazılan yazının üst 
kısmında bildirilen tutarlardan farklı olarak son paragrafında belirtilen zarar miktar ve 
tutarıdır) yasal yollarla tahsili gerektiği belirtilerek, konuya ilişkin Makam Olur’u 
alınmıştır. 

Yine yapılan incelemede; önceki yıllardan bu yana çeşitli sigorta şirketleri ile 
yargı aşamasında muhtelif konuların bulunduğu ve davaların sonuçlanmasının zaman 
aldığı, (örneğin 2001/524 dosya no ile Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde, 2008/47 
dosya nolu Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesinde, 2011/617 dosya nolu İstanbul 5. 
Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden davaların olduğu), görülmüştür. 

Bir değerin muhtemel bir tehlikeye karşı sigorta ettirilmesi, o tehlikenin 
gerçekleşmesi halinde olaydan ve olayın yan etkilerinden doğan zararı karşılayamayacağı 
dikkate alınarak, tehlikeyi önleyici tedbirlerin alınması yönünde gerekli önlemlerin 
alınmasına dikkat edilmesi gereğine işaret olunur. 

H- İşletme sonuçları: 
1- Satışların kârlılığı: 
2016 yılı satış sonuçları, önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 48: Satış sonuçları 

Satış sonuçları 
 

Brüt 
satışlar 

 
Satış 

indirim 
leri 

 
Net 

satışlar 

 
Satışların 
maliyeti 

 
Faaliyet 
giderleri 

 
Satış 

maliyetl. 
toplamı 

 
Faaliyet  
   K/Z 

Satış 
maliyet-

leri 
toplamına 
göre K/Z 

 Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
A – Haşhaş tohumu,  
       morfin ve ürünleri: 

        

a) Yurt içine         
Haşhaş tohumu 1.735  1.735 1.789 82 1.871 (136) (7,3) 
Morfin ve türevleri 3.286  3.286 3.027 138 3.165 121 3,8 

Toplam (a) 5.021  5.021 4.816 220 5.036 (15) 0,3 
b) Yurt dışına         

Morfin ve türevleri 136.575  136.575 125.115 5.708 130.823 5.752 4,4 
Toplam (b) 136.575  136.575 125.115 5.708 130.823 5.752 4,4 

         
Toplam (A) 141.596  141.596 129.931 5.928 135.859 5.737     

2,8 
B- Ticari mallar         
a) Yurt içine         

Buğday 3.804.376 15 3.804.361 3.390.294 119.468 3.509.762 294.599 8,4 
Arpa 185.832  185.832 187.659 6.535   194.194 (8.362) (4,3) 
Çavdar 2.769  2.769 2.799 97 2.896 (127) (4,4) 
Yulaf 355  355 325 11 336 19 5,6 
Mısır 1.269.618  1.269.618 1.151.548 40.099 1.191.647 77.971 6,5 
Pirinç 39.235  39.235 44.383 1.545     45.928 (6.693) (14,6) 
Çeltik 1.715  1.715 1.941 68 2.009 (294) (14,6) 
Un (Yardım) 40.536  40.536 40.536      40.536 - - 

Toplam (a) 5.344.436 15 5.344.421 4.819.485 167.823 4.987.308 357.113 7,2 
b) Yurt dışına         

Arpa 3.347  3.347 3.004 105 3.109 238 7,7 
İlaç 8  8 3  3 5 166,0 

Toplam (b) 3.355  3.355 3.007 105 3.112 243 7,8 
Toplam (B) 5.347.791 15 5.347.776 4.822.492 167.928 4.990.420 357.356 7,2 

C-Hizmet satışları 8.555  8.555 6.614 230 6.844 1.711 25,0 
D-Diğer (Standart dışı) 1.542  1.542 1.851 64 1.915 (373) (19,5) 

Yurt içi satış toplamı 5.359.554 15 5.359.539 4.832.766 168.337 5.001.103 358.436 7,2 
Yurt dışı satış toplamı 139.930  139.930 128.122 5.813   133.935 5.995 4,5 
Diğer gelirler 49.196  49.196 - - - 49.196 - 
Genel Toplam. 5.548.680 15 5.548.665 4.960.888 174.150 5.135.038 413.627 8,1 
Geçen Dönem Sat. 
Sonuç. 2.689.332 94 2.689.238 2.341.914 139.855 2.481.769 207.469 8,4 

 
Kuruluşun 2016 yılı faaliyet döneminde brüt satış hasılatı önceki döneme göre 

%106,3 oranında artarak 5.548,7 milyon TL’ye, faaliyet kârı ise %99,4 oranında artarak 
413.627 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  
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2016 yılında elde edilen 5.548.665 bin TL tutarındaki net satışların; 
3.525.722 bin TL’si mal ve hizmet satış gelirleri, 
1.942.408 bin TL’si satışlara ait sübvansiyonlar, 

80.535 bin TL’si OHAL stok muhafaza görevi gelirleri,  
ile ilgili bulunmaktadır. 
İşletme sonuçlarında; iklim şartları ve her yıl değişen rekolteye bağlı olarak 

yapılan işlem hacminin yanında Bakanlar Kurulunca Kuruluşa verilen görevlerin yerine 
getirilmesi çerçevesinde oluşan görev zararları başlıca rol oynamaktadır.  

233 sayılı KHK’nın 35 inci maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunun;  
-08.06.2009 tarih, 2009/15095 sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında 

Kararda; Kuruluşun iç alım yoluyla temin edilen ürünlerden, ihraç yoluyla yapılan 
satışlar ve gerektiğinde yapılacak ithalattan doğan zararlar, emanet alımlarda 
düzenlenecek makbuz senedi karşılığında, kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin 
ürünlerini TMO’ya satmamaları durumunda kullandıkları kredilere ilişkin yıllık faiz 
oranının azami %25’ine kadar kısmını karşılaması nedeniyle oluşacak zararlar ile tutulan 
olağanüstü hal savaş stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında 
artış olduğu takdirde artan kısma ait mal bedeli, olağanüstü hal ve savaş miktarlarının 
azalması nedeniyle serbest stok haline dönüşen olağanüstü hal ve savaş stoklarının 
satılıncaya kadar oluşan muhafaza giderlerinin görev zararı sayılması ve Hazinece 
karşılanması, 

-27.01.2014 tarihli, 2014/5876 sayılı Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı 
Hakkındaki Kararda; haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile 
haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek 
zararların görev zararı sayılması ve Hazinece karşılanması, 

-10.08.2011 tarihli, 2011/2148 sayılı Afrika Kıtasında Yaşanan Kuraklık 
Afetinden Zarar Gören Ülkelere Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda; bu Karar 
kapsamındaki mal bedelinin görev zararı sayılması ve Hazine’ce karşılanması, 

-16.03.2015 tarihli, 2015/7403 sayılı Suriye’de yaşanan olaylarda zarar gören sivil 
halka un hibe edilmesi amacıyla TMO Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin 
kararda; bu karar kapsamında mal bedelinin görev zararı sayılması ve Hazinece 
karşılanması,  

-18.7.2016 tarihli 2016/9074 sayılı Filistin'e ekmeklik buğday unu ve pirinç hibe 
edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine 
İlişkin Kararda; bu Karar kapsamında mal bedelinin görev zararı sayılması ve Hazinece 
karşılanması, 

öngörülmüştür. 
Bu doğrultuda, 2016 yılında yapılan hububatın iç ve dış satışları ve haşhaş 

ürünlerinin dış satışları ile OHAL ve savaş stokları muhafaza görevi ile diğer 
görevlerden oluşan görev zararının ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
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-08.06.2009 tarih, 2009/15095 sayılı Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında 

Kararda; Kuruluşun iç alım yoluyla temin edilen ürünlerden, ihraç yoluyla yapılan 
satışlar ve gerektiğinde yapılacak ithalattan doğan zararlar, emanet alımlarda 
düzenlenecek makbuz senedi karşılığında, kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin 
ürünlerini TMO’ya satmamaları durumunda kullandıkları kredilere ilişkin yıllık faiz 
oranının azami %25’ine kadar kısmını karşılaması nedeniyle oluşacak zararlar ile tutulan 
olağanüstü hal savaş stokuna ait muhafaza ve finansman giderleri ile bu stok miktarında 
artış olduğu takdirde artan kısma ait mal bedeli, olağanüstü hal ve savaş miktarlarının 
azalması nedeniyle serbest stok haline dönüşen olağanüstü hal ve savaş stoklarının 
satılıncaya kadar oluşan muhafaza giderlerinin görev zararı sayılması ve Hazinece 
karşılanması, 

-27.01.2014 tarihli, 2014/5876 sayılı Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı 
Hakkındaki Kararda; haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile 
haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek 
zararların görev zararı sayılması ve Hazinece karşılanması, 

-10.08.2011 tarihli, 2011/2148 sayılı Afrika Kıtasında Yaşanan Kuraklık 
Afetinden Zarar Gören Ülkelere Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda; bu Karar 
kapsamındaki mal bedelinin görev zararı sayılması ve Hazine’ce karşılanması, 

-16.03.2015 tarihli, 2015/7403 sayılı Suriye’de yaşanan olaylarda zarar gören sivil 
halka un hibe edilmesi amacıyla TMO Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin 
kararda; bu karar kapsamında mal bedelinin görev zararı sayılması ve Hazinece 
karşılanması,  

-18.7.2016 tarihli 2016/9074 sayılı Filistin'e ekmeklik buğday unu ve pirinç hibe 
edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine 
İlişkin Kararda; bu Karar kapsamında mal bedelinin görev zararı sayılması ve Hazinece 
karşılanması, 

öngörülmüştür. 
Bu doğrultuda, 2016 yılında yapılan hububatın iç ve dış satışları ve haşhaş 

ürünlerinin dış satışları ile OHAL ve savaş stokları muhafaza görevi ile diğer 
görevlerden oluşan görev zararının ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. 
  

 

 
 

 
Tablo 49: Görev zararları icmali 

2016 yılı görev zararları  Bin TL 
A) Satışların görev zararı   
  1- İç satışlar 

 

   a) Yerli ürün satışları 1.858.855 

   b) İthal ürün satışları 224 

   c) Diğer satışlar 
 

  2- Dış satışlar 34.133 

     Toplam (A) 1.893.212 
B) OHAL ve savaş stokları muhafaza görevi  
  1- OHAL stok muhafaza gider payı 41.946 
  2- OHAL stok finansman gider payı 23.575 
  3- Artan OHAL buğday stokları bedeli 15.014 
     Toplam (B) 80.535 

C) Diğer görevler  
  1- Haşhaş tohumu üretim ve dağıtım görevi 660 
  2- Un hibesi 40.658 
 3- Pirinç hibesi 7.345 
 4- Makbuz senedi faiz desteği 533 
     Toplam (C) 49.196 
  Toplam görev zararı (A+B+C) 2.022.943 

Görev zararının hesaplanmasına ilişkin olarak; önceki yıllarda Kuruluş ile Hazine 
Müsteşarlığı arasında çıkan ve halen çözülememiş bulunan anlaşmazlık Raporun Bilanço 
bölümünde değerlendirilmiştir. 

Kuruluşun işletme sonuçlarına ilişkin göstergeler önceki yılla birlikte aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 50: Satış sonuçları göstergeleri 
  
                     Göstergeler (*) 
 

2015 2016 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

% % % 
1- Maliyet giderleri göstergesi       
  
  

Satışların maliyeti X 100 87,1 90,9 90,2 
Net satışlar    

2- Faaliyet giderleri göstergesi    
  
  

Faaliyet giderleri X 100 5,2 4,5 3,1 
Net satışlar    

3- Satış göstergesi    
  
  

Satış maliyetleri toplamı X 100 92,3 95,4 93,3 
Net satışlar    

4- Faaliyet sonucu göstergesi    
  
  

Faaliyet kârı X 100 7,7 4,6 6,7 
Net satışlar       

(*) Raporun gelir tablosu bölümünün brüt satışlar hesap açıklamasında yer aldığı gibi 49.196,2 bin TL 
brüt satışlar içerisine mükerrer kaydedildiğinden, gelir tablosundaki net satışlar ve faaliyet karı tutarından  
indirilerek rasyolar hesaplanmıştır. 

Kuruluş her 100 TL satışa karşılık, 89,4 TL satış maliyeti ve 3,1 TL faaliyet gideri 
yaparak neticede, önceki yıldan ve bütçede belirlenen hedefin altında olmak üzere 6,7 
TL faaliyet kârı elde etmiştir. 

 Ancak Kuruluşun misyonu gereği piyasaya yaptığı müdahaleler, iklim şartları, 
fiyat dengesi ve Bakanlar Kurulunca verilen görevlere bağlı olarak bu sonuçlar her yıl 
değişebilmektedir.  

Satışların kârlılığına doğrudan ve dolaylı etkileyen bünye içi ve dışı faktörlere 
Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmekle birlikte, aşağıda özet olarak 
değinilmiştir.  

a) Bünye içi faktörler: 
TMO hububat, bakliyat, haşhaş kapsülü ve ürünleri alım ve satımı yapan ve 

piyasayı dengelemekle görevli bir kuruluş olması nedeniyle, faaliyet hacmi büyük 
ölçüde dış faktörlere bağlı bulunmakta ve her yıl değişmektedir. 

Öte yandan Kurumun hububat alımı, satımı ve stok miktarının, piyasayı 
dengeleyecek seviyelerde tutulması büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenle; Kuruluş görevini yaparken hazır tutmak zorunda bulunduğu 
personel, teşkilat ve tesisleri ile alım ve satış miktar ve tutarları arasında sağlıklı bir 
değerlendirme imkânı bulunmamaktadır. 

b) Bünye dışı faktörler:  
- Piyasa payı: 
2016 yılında TMO’nun faaliyet alanına giren ürünlerden Türkiye üretimi, TÜİK 

verilerine göre 20,6 milyon ton buğday, 6,7 milyon ton arpa, 300 bin ton çavdar, 225 
bin ton yulaf, 112 bin ton trintikale üretimi gerçekleştirmiştir. 
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Tablo 50: Satış sonuçları göstergeleri 
  
                     Göstergeler (*) 
 

2015 2016 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
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Kuruluş her 100 TL satışa karşılık, 89,4 TL satış maliyeti ve 3,1 TL faaliyet gideri 
yaparak neticede, önceki yıldan ve bütçede belirlenen hedefin altında olmak üzere 6,7 
TL faaliyet kârı elde etmiştir. 
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Satışların kârlılığına doğrudan ve dolaylı etkileyen bünye içi ve dışı faktörlere 
Raporun ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmekle birlikte, aşağıda özet olarak 
değinilmiştir.  

a) Bünye içi faktörler: 
TMO hububat, bakliyat, haşhaş kapsülü ve ürünleri alım ve satımı yapan ve 

piyasayı dengelemekle görevli bir kuruluş olması nedeniyle, faaliyet hacmi büyük 
ölçüde dış faktörlere bağlı bulunmakta ve her yıl değişmektedir. 

Öte yandan Kurumun hububat alımı, satımı ve stok miktarının, piyasayı 
dengeleyecek seviyelerde tutulması büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenle; Kuruluş görevini yaparken hazır tutmak zorunda bulunduğu 
personel, teşkilat ve tesisleri ile alım ve satış miktar ve tutarları arasında sağlıklı bir 
değerlendirme imkânı bulunmamaktadır. 

b) Bünye dışı faktörler:  
- Piyasa payı: 
2016 yılında TMO’nun faaliyet alanına giren ürünlerden Türkiye üretimi, TÜİK 

verilerine göre 20,6 milyon ton buğday, 6,7 milyon ton arpa, 300 bin ton çavdar, 225 
bin ton yulaf, 112 bin ton trintikale üretimi gerçekleştirmiştir. 

 

 
 

TMO, hasadın başlamasıyla birlikte 18.05.2016 tarihinden taahhütname karşılığı 
alımlara başlanılmış ve 329,3 bin ton buğday, 7,1 bin ton arpa olmak üzere toplam 336,4 
bin ton taahhütname karşılığı alım gerçekleştirilmiştir.  

28.06.2016 tarihinde piyasa fiyatlarının üreticiler lehine düşmesini engellemek 
amacıyla müdahale alım fiyatları açıklanmış olup, bu kapsamda 2016 yılında 983 bin 
ton makarnalık,  1.664,5 bin ton ekmeklik olmak üzere 2.647,5 bin ton buğday peşin 
alınmış,  67,8 bin ton hububat ise emanet işlemine tabi tutulmuştur. 2016 yılında buğday 
ve mısır dışında peşin alım yapmamıştır. 

TMO 2016 yılında; 3.766,2 milyon ton buğday ve 248,9 bin ton arpayı iç piyasaya 
satmıştır. 

Ofis 2015 yılında iç piyasadan 1.611 bin ton mısır almış iken, 2016 yılında 1.756,9 
bin ton mısır satın almış olup, iç piyasaya 1.465,9 milyon ton mısır satmıştır. 

TMO’nun 2015 yılında buğday, arpa, mısır, pirinç ve çeltik ürünlerini dış alım 
yoluyla 1.793 bin ton almış iken,  2016 yılında dış alım yapmamıştır. Ofis bu dönemde 
bir kısım ülkelere haşhaş ürünleri ve KKTC’ye 3.845 ton arpa satmıştır. 

   Alım miktarları ulusal ve uluslararası piyasa koşulları, üretim ve başka koşullara 
göre yıllar arasında farklılık gösterebilmektedir. Üretimin yetersiz olduğu yıllarda TMO 
ithalat yoluyla hububat piyasasındaki düzenleyici rolünü sürdürmektedir.  

Ofis haşhaş kapsül alımı ve işlenmesi konularında tekel olarak faaliyet 
göstermekte olup 2016 yılı faaliyet döneminde 16.550 ton haşhaş kapsülü satın almıştır. 

- Fiyatlar: 
Ürün fiyatları ve alım satım esasları Kuruluş Ana Statüsünün 4 üncü maddesi ile 

ilgili kararnameler çerçevesinde tespit edilmektedir. 
İthal ve ihraç edilen ürün fiyatları serbest piyasa koşullarında dünya fiyatları 

çerçevesinde yapılan ihalelere göre belirlenmektedir. 
2-Milli ekonomiye katkı:  
a) Gayrisafi yurtiçi hasılaya katkı: 
Kuruluşun 2016 yılında, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı, üretici fiyatlarıyla 

892.981 bin TL olarak, alıcı fiyatlarıyla katkısı ise 1.123.533 bin TL menfi olarak, alıcı 
fiyatlarıyla Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH)'ya katkısı da yine menfi olarak 1.213.966 bin 
TL olarak gerçekleşmiştir. 

Gayrisafi yurt içi hasılaya katkının ayrıntısına, Raporun ekleri (Ek:8 ) arasında yer 
verilmiştir. 

b) Dış ödemeler dengesine etkisi:  
2016 yılında ihracat bedellerinden 105.796 bin TL karşılığı döviz sağlanmış, 

ithalat bedeli olarak 1.133 bin TL ve görünmeyen işlemlerden 90.433 bin TL olmak üzere 
91.566 bin TL tutarında döviz ödemesi yapılmıştır. 

Dış ödemeler dengesine ait çizelgeye Raporun ekleri (Ek:9) arasında yer 
verilmiştir. 
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 c) Hazine ile ilişkiler: 
233 sayılı KHK’nin 35 inci maddesi uyarınca TMO’ya Bakanlar Kurulu kararı ile 

verilen görevlerden doğan zararlarından dolayı Hazine ile ilişkileri süreklilik arz 
etmektedir. 

2016 yılında; 674.601 bin TL tutarında görev zararı, 2014 yılı görev zararı 
alacağına mahsup edilmiş, avans mahiyetinde 791.180 bin TL nakten tahsil edilmiştir. 

Yıl sonu itibarıyla, önceki yıllardan alacaklar ve 2016 yılında tahakkuk eden 
2.022.943 bin TL tutarındaki görev zararı ile birlikte 3.020.351 bin TL alacak 
hesaplarında, 1.254.166 bin TL ise avans olarak alındığından Hazineye borç hesabında 
bulunmaktadır. 

Avans olarak tahsil edilen tutar düşüldükten sonra yıl sonu itibarıyla Hazineden 
alacak tutarı 1.766.185 bin TL’dir. 

TMO, kendi vergi yükümlülüğü yanında, personelden ve üçüncü kişilerden 
kesilen vergilerin ödenmesinden de sorumlu bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, önceki dönemden devreden 16 milyon TL tutarındaki ödenecek 
vergilere, 2016 yılında 220.304 bin TL vergi ve diğer kanuni yükümlülük tahakkuk etmiş, 
bunun 188.394 bin TL’si TMO tarafından ödenmiş olup, 2017 yılına 42.906 bin TL 
devretmiştir. 

Vergiler ile ilgili ayrıntılı bilgiyi gösteren çizelgeye, Raporun ekleri (Ek:11) 
arasında yer verilmiştir.  

I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 

1-Bağlı ortaklıklar: 

Teşekkülün bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 

2-İştirakler: 
Yüksek Planlama Kurulunun 16.08.2007 tarih ve 2007/T-20 sayılı kararıyla; 5300 

sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri gereğince kurulacak olan 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine, TMO Genel Müdürlüğü’nün diğer 
ortakların nakdi sermaye koymaları kaydıyla, mahkeme kararıyla tespit ettirilecek 
değerleri üzerinden depolama tesisleri ve arsasını ayni sermaye olarak koymak suretiyle 
%48 sermaye payıyla iştirak etmesi hususunda TMO Genel Müdürlüğü yetkili 
kılınmıştır. 

26.02.2010 tarih, 7510 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ana sözleşmesinin 
yayımlanması ile tüzel kişilik kazanan TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ana sözleşmesi, yeni Türk Ticaret Kanununa göre 
bazı maddeleri değiştirilmiş ve 01.04.2013 tarih, 8290 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayınlanmıştır. Şirketin sermayesi 24,5 milyon TL ayni, 26,5 milyon TL 
nakdi olmak üzere 51 milyon TL’dir.  

Sermaye, her biri 1 TL değerinde 15,3 milyon adedi A grubu, 15,8 milyon adedi 
B grubu ve 19,9 milyon adedi C grubu olmak üzere 51 milyon adet nama yazılı paya 
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bölünmüştür. Şirket ana sözleşmesinde A ve B pay gruplarının imtiyaz haklarına sahip 
olduğu belirtilmiştir. 

İştirakin esas ve ödenmiş sermayeleri, TMO tarafından taahhüt edilen ve ödenen 
sermaye tutarı ve pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 51: İştirakler 

İştirakin adı 

İştirakin Kuruluşça 2016 yılı sonunda Toplam kamu payı  

Esas Ödenen Taahhüt 
edilen  

Ödenen  

Taahhüt 
edilen  Ödenen 

 

sermayesi sermayesi  
   

Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % Bin TL Bin TL %  
TMO-TOBB Tarım 

Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk San. ve 

Tic. A.Ş. 

51.000 51.000 25.500 50 25.500 100 25.500 25.500 50 

 
 

 

 
Şirketin ortaklık yapısı ise aşağıdaki tablodadır. 

Tablo 52: İştirakin ortaklık yapısı 

(*)İştirakin faaliyet raporunda yer alan, 1.020.000 adet karşılığı 1.020.000 TL nakdi sermaye, 
Ordu İl Özel İdaresi (Ordu Büyükşehir Belediyesi) payı, TMO kayıtlarında, tablodaki haliyle yer 
almaktadır. 

TMO’nun şirketin kuruluşu sırasında sahip olduğu hisselerin 15,3 milyon adedi A 
grubu, 9,2 milyon adedi ise C grubu hisseleridir. TMO’ca ayni olarak konulan 
sermayenin değeri 24,5 milyon TL’dir. A ve B grubu hisseler, imtiyazlı hisseler, C grubu 
hisseler ise imtiyazsız hisselerdir. Ayni sermaye olarak konulan 9,6 bin ton kapasiteli 
Çorum depolama tesisinin değeri 4,8 milyon TL, 9,6 bin ton kapasiteli Şanlıurfa 
depolama tesisinin değeri 9,4 milyon TL, 7,2 bin ton kapasiteli Sivas depolama tesisinin 
değeri 4,0 milyon TL, 10 bin ton kapasiteli Aydın depolama tesisinin değeri 6,3 milyon 
TL olarak belirlenmiştir. 

06.12.2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı  (6447 
sayılı Kanunla değişik), “Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Ortak 
Pay 

grubu 
Pay adedi  
Bin adet 

Sermaye 
ayni/nakdi 

Sermaye 
Bin TL 

Pay 
Oranı 

Toprak Mahsulleri Ofisi  
Genel Müdürlüğü 

A 
    C (*) 

15.300 
10.200 

Ayni 25.500 %50 

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

B 
C 

15.810 
9.180 

Nakdi 24.990 %49 

Gümrük ve Turizm Ticaret İşletmeleri 
A.Ş. 

C 255 Nakdi 255 %0,5 

Umat Umumi Mağazalar Türk A.Ş. C 255 Nakdi 255 %0,5 
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Dair Kanun” gereği, Ordu Valiliği İl Özel İdaresinin tüzel kişiliği Kanunun yayım tarihini 
izleyen ilk mahalli idareler genel seçim tarihi olan 30.03.2014 tarihinde sona ermiştir. 

Bilahare, Yüksek Planlama Kurulunun 26.08.2014 tarih, 2014/ T-13 sayılı 
kararıyla; 6360 sayılı Kanun gereğince Ordu ilinin büyükşehir olması nedeniyle İl Özel 
İdaresinin tüzel kişiliğinin sona ermesi ve buna bağlı olarak Ordu Valiliği İl Özel 
İdaresinin %2 oranındaki sermaye payının bedelsiz olmak üzere TMO Genel 
Müdürlüğü’ne devri ve TMO’nun, Şirketteki payının %48 ayni, %2 nakdi olmak üzere 
%50’ye çıkarılması, kabul edilmiştir. 

6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan Ordu İl Özel İdaresinin sahip olduğu 
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki %2’lik 
sermaye payı, 6360 sayılı yasa ile oluşturulan “Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 
tarafından TMO’ya devredilmiş, ancak bu husus Belediyece dava konusu edilmiştir.  

Ordu İdare Mahkemesinin 2014/1110 E. 2015/972 K. Sayılı kararıyla söz konusu 
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı iptal edilmiştir. Bunun üzerine Devir 
Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, mahkeme ilamı doğrultusunda 30.09.2015 tarih ve 
366 sayılı kararıyla %2’lik sermaye payını Ordu Büyükşehir Belediyesine devretmiştir. 

Bu kapsamda, ilgili Belediyece iştirake yazılan 20.10.2015 tarih, 12241 ayılı 
yazıda, 30.03.2014 tarihinden itibaren ortaklık payı ile ilgili yapılması gereken iş ve 
işlemlerin ifası, oluşan/dağıtılan kâr payının Belediyenin ilgili hesabına yatırılması, 
istenmiştir. 

Ordu Valiliğince 31.07.2015 tarihli dilekçe ile müdahil TMO ise 01.09.2015 
tarihli dilekçe ile Mahkeme kararına itiraz etmiştir. 

TMO tarafından Ordu Valiliğine yazılan 10.12.2015 tarih, E.81429 sayılı yazı ile 
bahse konu mahkeme kararından sonra TMO’ya devredilen %2 sermaye payına ilişkin 
alınan karar ve yapılan işlemler hakkında bilgi, istenmiştir.  

Ordu Valiliğinin, TMO’ya gönderdiği 14.12.2015 tarih, 13277 sayılı cevabi 
yazıda ise özetle, Ordu İdare Mahkemesinin 2014/1110 E. 2015/972 K. Sayılı ve 
30.06.2015 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptali kararı verilmiş olduğundan 6360 
sayılı Kanun gereğince Valilik bünyesinde bulunan Devir Tasfiye ve Paylaştırma 
Komisyonu tarafından 30.09.2015 tarih, 366 sayılı kararı ile Ordu Büyükşehir 
Belediyesine devrinin yapıldığı, belirtilmiştir.  

TMO, %2 oranındaki sermaye payına ilişkin yapılacak işlem için, konuyu 
12.01.2016 tarih, E.2171 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığına iletmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının, 01.02.2016 tarih, E.2909 sayılı cevabi yazısında, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nı 138 inci maddesinin son fıkrasında; “Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez” hükmünün yer aldığını, ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare 
ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının 
icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 
mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren başlayarak otuz 
günü geçemez”, hükmünün yer aldığından bahisle, “Bu itibarla, konuya ilişkin olarak 
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Dair Kanun” gereği, Ordu Valiliği İl Özel İdaresinin tüzel kişiliği Kanunun yayım tarihini 
izleyen ilk mahalli idareler genel seçim tarihi olan 30.03.2014 tarihinde sona ermiştir. 

Bilahare, Yüksek Planlama Kurulunun 26.08.2014 tarih, 2014/ T-13 sayılı 
kararıyla; 6360 sayılı Kanun gereğince Ordu ilinin büyükşehir olması nedeniyle İl Özel 
İdaresinin tüzel kişiliğinin sona ermesi ve buna bağlı olarak Ordu Valiliği İl Özel 
İdaresinin %2 oranındaki sermaye payının bedelsiz olmak üzere TMO Genel 
Müdürlüğü’ne devri ve TMO’nun, Şirketteki payının %48 ayni, %2 nakdi olmak üzere 
%50’ye çıkarılması, kabul edilmiştir. 

6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliği kaldırılan Ordu İl Özel İdaresinin sahip olduğu 
TMO-TOBB Tarım Ürünleri Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki %2’lik 
sermaye payı, 6360 sayılı yasa ile oluşturulan “Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu 
tarafından TMO’ya devredilmiş, ancak bu husus Belediyece dava konusu edilmiştir.  

Ordu İdare Mahkemesinin 2014/1110 E. 2015/972 K. Sayılı kararıyla söz konusu 
Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı iptal edilmiştir. Bunun üzerine Devir 
Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, mahkeme ilamı doğrultusunda 30.09.2015 tarih ve 
366 sayılı kararıyla %2’lik sermaye payını Ordu Büyükşehir Belediyesine devretmiştir. 

Bu kapsamda, ilgili Belediyece iştirake yazılan 20.10.2015 tarih, 12241 ayılı 
yazıda, 30.03.2014 tarihinden itibaren ortaklık payı ile ilgili yapılması gereken iş ve 
işlemlerin ifası, oluşan/dağıtılan kâr payının Belediyenin ilgili hesabına yatırılması, 
istenmiştir. 

Ordu Valiliğince 31.07.2015 tarihli dilekçe ile müdahil TMO ise 01.09.2015 
tarihli dilekçe ile Mahkeme kararına itiraz etmiştir. 

TMO tarafından Ordu Valiliğine yazılan 10.12.2015 tarih, E.81429 sayılı yazı ile 
bahse konu mahkeme kararından sonra TMO’ya devredilen %2 sermaye payına ilişkin 
alınan karar ve yapılan işlemler hakkında bilgi, istenmiştir.  

Ordu Valiliğinin, TMO’ya gönderdiği 14.12.2015 tarih, 13277 sayılı cevabi 
yazıda ise özetle, Ordu İdare Mahkemesinin 2014/1110 E. 2015/972 K. Sayılı ve 
30.06.2015 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptali kararı verilmiş olduğundan 6360 
sayılı Kanun gereğince Valilik bünyesinde bulunan Devir Tasfiye ve Paylaştırma 
Komisyonu tarafından 30.09.2015 tarih, 366 sayılı kararı ile Ordu Büyükşehir 
Belediyesine devrinin yapıldığı, belirtilmiştir.  

TMO, %2 oranındaki sermaye payına ilişkin yapılacak işlem için, konuyu 
12.01.2016 tarih, E.2171 sayılı yazı ile Hazine Müsteşarlığına iletmiştir. 

Hazine Müsteşarlığının, 01.02.2016 tarih, E.2909 sayılı cevabi yazısında, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nı 138 inci maddesinin son fıkrasında; “Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez” hükmünün yer aldığını, ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare 
ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının 
icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya 
mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren başlayarak otuz 
günü geçemez”, hükmünün yer aldığından bahisle, “Bu itibarla, konuya ilişkin olarak 

 

 
 

yukarıda bahsi geçen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.” denilmiştir. 

Bu kapsamda, Ordu İdare Mahkemesinin 30.06.2015 tarih, 2015/972 sayılı Kararı 
ile dava konusu işlem iptal edilmiş, mahkeme kararı Ordu Valiliği ve müdahil taraf TMO 
tarafından temyiz edilmiş, ancak İdare Mahkemesi Kararlarının uygulanması için 
kesinleşme şartı aranma zorunluluğu bulunmadığından, %2 oranındaki sermaye payı 
Valilik bünyesinde bulunan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından 
30.09.2015 tarih, 366 sayılı kararı ile Ordu Büyükşehir Belediyesine devri yapılmış, 
ancak TMO, kendi mali tablolarında herhangi bir düzeltme işlemi yapmamıştır. 

Ordu İdare Mahkemesinin kararını temyiz isteminde bulunan Ordu Valiliği ile 
dava yanında davaya katılan TMO’nun talepleri, Danıştay Sekizinci Dairesince 
incelenmiş, Esas no. 2015/11047, Karar no 2016/3494 olan kararda; “Bu durumda, 
uyuşmazlığa konu TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinin gerek kuruluş amacının, gerekse faaliyet konularının Toprak 
Mahsulleri Ofisinin kuruluş amacı ve faaliyet konuları ile doğrudan ilgili olduğu 
sonucuna varıldığından, anılan Şirkette bulunan %2’lik Ordu İl Özel İdaresi sermaye 
payının Toprak Mahsulleri Ofisine devrine ilişkin Ordu Valiliği Devir, Tasfiye ve 
Paylaştırma Komisyonu kararında hukuka aykırılık bulunmamakta olup, dava konusu 
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararının iptaline ilişkin Mahkeme kararının 
bozulması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, Ordu İdare Mahkemesinin temyize 
konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan 
Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın 
düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.” 
denilmektedir. 

Denetim tarihi itibariyle, sermaye payına ilişkin konunun, halen yargıda devam 
ettiği, İştirakin 2016 yılına ilişkin faaliyet raporunda TMO’nun hisse oranının %48 olarak 
yer aldığı, görülmüştür. 

TMO’ya Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla devrolan Ordu İl Özel İdaresine ait 
%2 oranındaki sermaye payına ilişkin devam eden davanın takip edilerek, hem iştirakin, 
hem de TMO kayıtlarının birbiriyle örtüşmesi ve gerçek durumun mali tablolara 
yansıtılması önerilir.   

Ana sözleşmede şirketin amacı; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
kapsamındaki tarım ürünlerini, emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasına ve ürün 
senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasına ilişkin hizmet ve faaliyetleri 
yürütmek, yetkili sınıflandırıcılık yapmak, ticari ve sanayi faaliyetlerde bulunmak, ithalat 
ve ihracat yapmak, olarak belirlenmiştir. 

TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 10.02.2005 tarihli 
ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden 
çıkarılan ikincil mevzuat çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere hububat, Baklagiller ve 
Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği uyarınca, “Lisanslı Depoculuk Lisans”ını 
lisans süresi 2 yıl olmak üzere 13.07.2011 tarihinde almış, bilahare süre uzatımı yapılmış 
olup halen Şirketin 12.07.2018 tarihine kadar lisans belgesi bulunmaktadır. 
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Söz konusu “Lisanslı Depoculuk Lisansı” belgesinde, depolanacak ürünlerin, 
hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olduğu, depo kapasitesinin 90.000 ton olduğu, 
şubelerinin Polatlı/Ankara, Lüleburgaz/Kırklareli, Ahiboz/Gölbaşı/Ankara olduğu ve 
merkez adresin Çankaya/Ankara olduğu belirtilmiştir.   

 Şirket, 2016 yılında, üç yerleşim yerinde (Polatlı, Ahiboz, Lüleburgaz) kurduğu 
şube müdürlükleri kanalıyla faaliyetlerini yürütmüştür. 

Ancak, Lüleburgaz hububat deposunun mülk sahibince kendi lisanslı depoculuk 
işletmesini faaliyete sokmak istemesi nedeniyle 18.06.2022 tarihine kadar akdedilmiş 
kira sözleşmesini feshetmek için talepte bulunmuştur. 

İştirak Yönetim Kurulunun 30.05.2016 tarih, 16 sayılı kararıyla, “…Lüleburgaz 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine ait ilave 5.000 ton kapasiteli 
depolama ünitesinin aynı oran olan 1,71 TL/ton fiyat üzerinden kiralanmasına, 2017 yılı 
Mayıs ayı sonu itibariyle 35.000 ton depolama ünitelerinin Lüleburgaz Tarım ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine tahliye edilerek teslim edilmesi”, uygun 
görülmüştür. 

İştirakin Yönetim Kurulunca alınan karar gereği, 30.04.2017 tarihi itibariyle 
Lüleburgaz şubesi kapatılarak TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketinin söz konusu işletmedeki faaliyetine son verilmiştir. 

TMO’nun iştirake, ayni sermaye olarak koyduğu Aydın, Çorum, Sivas ve 
Şanlıurfa’daki depolama tesisleri, 2016 yılında TMO tarafından kiralanmıştır. 

İştirakin sermayesi ile ilgili olarak; TMO Yönetim Kurulunun 21.02.2014 tarih, 
87 sayılı kararıyla, alınacak YPK kararı sonrasında, diğer ortakların nakdi sermaye 
koymaları kaydıyla, TMO’ca belirlenecek gayrimenkullerin ayni sermaye olarak 
konulması suretiyle iştirakte sermaye artırımı yapılması konusu gündeme gelmiş, bu 
kapsamda 09.03.2016 tarih, E.73547 sayılı Makam Olur’u ile ayni sermaye olarak 
konulacak gayrimenkullerin değer tespitlerinin, mahkeme aracılığıyla yaptırılması uygun 
görülmüş, ancak 06.04.2016 tarihinde ilgili Bakan, TOBB Başkanı, TMO ve iştirakin 
temsilcileri ile yapılan toplantı ile 14.04.2016 tarihinde iştirak yetkilileri ile yapılan 
toplantıda, sermaye artırımı, TOBB tarafından uygun görülmemiş, bu nedenle 
20.04.2016 tarih, E.115514 sayılı Makam Olur’u ile ayni sermaye olarak konulması 
düşünülen gayrimenkullere ilişkin tescil davalarından vazgeçilmiştir. 

Şirketin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 15 inci maddesinde; 
Şirketin işleri ve idaresi, Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği ve 
temsil edileceği, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden üç adedinin Şirketin (A) grubu pay 
sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, üç adedinin şirketin (B) grubu pay 
sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, bir adedinin ise (A) ve (B) grubu pay 
sahiplerinin birlikte gösterecekleri adaylar arasından seçileceği, yönetim kurulu 
üyelerinin iki yıl için seçileceği, süresi dolan yönetim kurulu üyesinin tekrar 
seçilebileceği, belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, 08.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin 
Genel Kurul toplantısında, yönetim kuruluna üye seçimi yapılmış, 2016 yılı faaliyet 
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Söz konusu “Lisanslı Depoculuk Lisansı” belgesinde, depolanacak ürünlerin, 
hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olduğu, depo kapasitesinin 90.000 ton olduğu, 
şubelerinin Polatlı/Ankara, Lüleburgaz/Kırklareli, Ahiboz/Gölbaşı/Ankara olduğu ve 
merkez adresin Çankaya/Ankara olduğu belirtilmiştir.   

 Şirket, 2016 yılında, üç yerleşim yerinde (Polatlı, Ahiboz, Lüleburgaz) kurduğu 
şube müdürlükleri kanalıyla faaliyetlerini yürütmüştür. 

Ancak, Lüleburgaz hububat deposunun mülk sahibince kendi lisanslı depoculuk 
işletmesini faaliyete sokmak istemesi nedeniyle 18.06.2022 tarihine kadar akdedilmiş 
kira sözleşmesini feshetmek için talepte bulunmuştur. 

İştirak Yönetim Kurulunun 30.05.2016 tarih, 16 sayılı kararıyla, “…Lüleburgaz 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine ait ilave 5.000 ton kapasiteli 
depolama ünitesinin aynı oran olan 1,71 TL/ton fiyat üzerinden kiralanmasına, 2017 yılı 
Mayıs ayı sonu itibariyle 35.000 ton depolama ünitelerinin Lüleburgaz Tarım ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine tahliye edilerek teslim edilmesi”, uygun 
görülmüştür. 

İştirakin Yönetim Kurulunca alınan karar gereği, 30.04.2017 tarihi itibariyle 
Lüleburgaz şubesi kapatılarak TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketinin söz konusu işletmedeki faaliyetine son verilmiştir. 

TMO’nun iştirake, ayni sermaye olarak koyduğu Aydın, Çorum, Sivas ve 
Şanlıurfa’daki depolama tesisleri, 2016 yılında TMO tarafından kiralanmıştır. 

İştirakin sermayesi ile ilgili olarak; TMO Yönetim Kurulunun 21.02.2014 tarih, 
87 sayılı kararıyla, alınacak YPK kararı sonrasında, diğer ortakların nakdi sermaye 
koymaları kaydıyla, TMO’ca belirlenecek gayrimenkullerin ayni sermaye olarak 
konulması suretiyle iştirakte sermaye artırımı yapılması konusu gündeme gelmiş, bu 
kapsamda 09.03.2016 tarih, E.73547 sayılı Makam Olur’u ile ayni sermaye olarak 
konulacak gayrimenkullerin değer tespitlerinin, mahkeme aracılığıyla yaptırılması uygun 
görülmüş, ancak 06.04.2016 tarihinde ilgili Bakan, TOBB Başkanı, TMO ve iştirakin 
temsilcileri ile yapılan toplantı ile 14.04.2016 tarihinde iştirak yetkilileri ile yapılan 
toplantıda, sermaye artırımı, TOBB tarafından uygun görülmemiş, bu nedenle 
20.04.2016 tarih, E.115514 sayılı Makam Olur’u ile ayni sermaye olarak konulması 
düşünülen gayrimenkullere ilişkin tescil davalarından vazgeçilmiştir. 

Şirketin Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 15 inci maddesinde; 
Şirketin işleri ve idaresi, Şirket Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği ve 
temsil edileceği, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden üç adedinin Şirketin (A) grubu pay 
sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, üç adedinin şirketin (B) grubu pay 
sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, bir adedinin ise (A) ve (B) grubu pay 
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üyelerinin iki yıl için seçileceği, süresi dolan yönetim kurulu üyesinin tekrar 
seçilebileceği, belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, 08.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin 
Genel Kurul toplantısında, yönetim kuruluna üye seçimi yapılmış, 2016 yılı faaliyet 

 

 
 

dönemine ilişkin 27.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ise yeni bir 
seçim yapılmamıştır. 

Denetim tarihi itibariyle iştirakin yönetim kurulunda, TMO’da görevli olmayan üç 
üye TMO’yu temsil ederken, TMO Genel Müdürü, ortak üye olarak yer almıştır. 

 TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı, 27.03.2017 tarihinde yapılmış, 2016 
yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu oylanarak kabul edilmiş 
ve yönetim ve denetim kurulu üyeleri ibra edilmiştir.  

Şirket, 2016 yılı faaliyet döneminde, 2.274.596 TL kâr elde etmiştir. Dönem 
kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerden sonraki dönem net kârı 1.805.099 
TL’dir. 

Şirket ana sözleşmesinin “Yıllık kârın tespiti ve kâr dağıtımı” başlıklı 21 nci 
maddesinin son fıkrasında, Şirketin tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren on hesap 
dönemi kâr dağıtmayacağı, onbirinci hesap döneminden sonra kâr dağıtımına karar 
verebileceği belirtilmiştir.  

Bu kapsamda, 2016 yılına ilişkin temettü payı bulunmamaktadır. 
J-Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
İlgili kuruluşlarca hazırlanarak oluşturulan Yıllık Programlar ile Programların 

Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararlar, Yüksek Planlama 
Kurulunca rapor haline getirilip Bakanlar Kuruluna sunulmakta, 641 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunda son şeklini 
alarak Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmektedir. 

2016 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018), Orta 
Vadeli Programında (2016-2018) öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır 

1-Yatırımlar: 
31.03.2016 tarih ve 29670 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016 yılı 

Yatırım Programında, TMO’ya verilen ödenek Tarım sektörü için 143.500 bin TL, 
İmalat sektörü için 25.959 bin TL olmak üzere toplam 169.459 bin TL’dir. 

2016 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
12.10.2015 tarih, 2015/8190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 17.10.2015 tarih, 29505 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Dayanağı 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi olan söz konusu Kararın, “Amaç ve 
kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu kararın amacı, 2016 yılı 
Programında yer alan ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için; makroekonomik 
politikaların, sektör stratejilerinin, bölge planlarının, bölgesel gelişmeye yönelik 
programların ve bunlarla ilgili yatırımların koordineli bir şekilde yürütülmesi” olduğu, 
ikinci fıkrasında ise bu kararın kamu iktisadi teşebbüslerini (KİT) ve bağlı ortaklıklarını 
da kapsadığı, 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, 2016 yılı programının 
uygulanmasında, yatırımların, bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma 
yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik hedeflerin dikkate alınması 
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ile sektörler ve bölgeler arası dengelerin bozulmamasının temel ilke olduğu, sekizinci 
fıkrasında 2016 yılı Yatırım Programında yer almayan herhangi bir proje için ödeme 
yapılmayacağı, yatırım projelerinin kaynağına bakılmaksızın (hibe, arsa karşılığı ve 
benzerleri dahil) yatırım programıyla ilişkilendirilmek zorunda olduğu, proje 
ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmamasının esas olduğu, 
dokuzuncu fıkrasına ise yıllık programda yer alan finansman ihtiyacının inşaat mevsimi 
de dikkate alınarak zamanında karşılanması ve kuruluşlara intikali için Maliye Bakanlığı 
ve Hazine Müsteşarlığınca gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla TMO ve söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsama giren diğer 
kamu kuruluşlarının, Kalkınma Bakanlığına sunmuş oldukları nakdi ve fiziki 
gerçekleşmelere ilişkin tablolarının, gerçek durumu göstermesi, yine söz konusu 
Kararın “izleme ve değerlendirme” başlıklı 22 nci maddesi gereği önem arz etmektedir. 

2016 Yılı Yatırım Programında yer alan projeleri ve projelerle ilgili olarak 
program, harcama ve gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Yukarıdaki tablo, proje numaraları itibarıyla, proje tutarı ve başlangıçtan 2016 
yıl sonuna kadar nakdi ödeme ve fiziki gerçekleşme tutarları, 2016 yılından önce 
başlayan ve devam eden, 2016 yılında başlayan devam eden ve biten işlerin toplamını 
kapsamaktadır. 

639,5 milyon TL proje bedeli olan işlerin 2016 yılı ödeneği 169,5 milyon TL 
olup, 2016 yılı sonuna kadar nakdi ödemesi ve fiziki gerçekleşmesi sağlanan kısmı 
234,9 milyon TL, yılında gerçekleşen kısım ise 10,8 milyon TL olmuştur. Tümünde 
gerçekleşme oranı %37, yılında gerçekleşme oranı ise %6 seviyesinde olmuştur. 

Ayrıca, Yatırım Programından çıkarılmış olan, Yeni Laboratuvar İşi ile 300 bin 
ton Kapasiteli Depo Yapım İşi için 567 bin TL, kesin hesap farkı yatırım hesaplarına 
alınmıştır. 

Yatırım projeleri ihale işlemleri, Genel Müdürlükte Daire Başkanlıkları 
tarafından yürütülmekte olup, yetki sınırı dahilindeki bazı küçük projelerin ihale 
işlemleri taşra şube müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yatırım projeleri ile ilgili 
kontrollük hizmetleri ise Genel Müdürlük birimleri ile taşra teşkilatlarının ortak 
çalışması ile gerçekleşmektedir. 

TMO’nun, yatırımları, projeler bazında aşağıda açıklanmıştır. 
A-Etüt Proje İşleri: 
2016YılıYatırım Programında TMO adına etüt proje ödeneği ayrılmamıştır. 
B-Devam Eden Projeler: 
1-Tarım Sektörü: 
a)2016 Yılından Bitenler: 
aa) Muhtelif Depolama Tesisleri (2011A020090): 
Muhtelif Depolama Projesi için 2016 yılında Yatırım Programında 84.424 bin 

TL ödenek ayrılmış olup, yıl içinde 1.978 bin TL harcama yapılmıştır. Projenin bitim 
yılı 2019 olarak görülmekle birlikte, 120 bin ton kapasiteli hububat deposu yapım işi 
detay projesinin bitiş yılı 2016 olarak görülmektedir. Bu nedenle proje 2016 yılında 
bitenler başlığı altında incelenmiştir. 

-120 Bin Ton Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi: 
Muhtelif Depolama Tesisleri (2011A020090) nolu proje kapsamında; Yozgat’a 

40 bin ton, Kaymaz’a 30 bin ton, Haymana’ya 30 bin ton ve Sivrihisar’a 20 bin ton 
olmak üzere toplam 120 bin ton çelik silo projesinden Kaymaz Silosuna yatırım 
programında yer verilmemiş olup, kalan 3 silo için 2016 yılında 8.500 bin TL ödenek 
ayrılmıştır. 

Yönetim Kurulunun 18.05.2013 tarih ve 6/50-17 sayılı kararında, silo 
projelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınması kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu 120 bin ton kapasiteli hububat depoları yapımı projesine ait ihale 
10.10.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş, ihale komisyon kararı uyarınca işi üstlenen iş 
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ortaklığı ile 27.11.2013 tarihinde 45.900 bin TL bedel üzerinden 120 bin ton kapasiteli 
hububat depolarıyapım işinin sözleşmesi yapılmıştır.  

Sözleşme kapsamında, Haymana’ya 30 bin ton, Sivrihisar’a 20 bin ton, 
Kaymaz’a 30 bin ton ve Yozgat’a 40 bin ton olmak üzere toplam 120 ton  kapasiteli 
hububat depoları ve müştemilatı tesislerin yapımı bulunmaktadır. 

 Sözleşmeye müteakiben 28.11.2013 tarihinde tüm işyerleri için yer teslimi 
yapılmıştır. Ancak her ne kadar yer teslimi yapılmış olsa da, Haymana ve Yozgat 
işyerlerinin Kurum mülkiyetine geçiş işlem süreci beklenilenden uzun sürmüş ve firma 
tarafından Haymana işyeri inşaat çalışmaları 28.04.2014, Yozgat işyeri inşaat 
çalışmaları ise 18.07.2014 tarihinde başlamıştır. 2014 yılı ve devam eden yıllarda, inşaat 
çalışmaları sürmüş ve yapılan işlere ilişkin hak ediş ödemeleri gerçekleştirilmiştir.  

İş kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda açıklanmıştır.  
Sivrihisar Deposu:  
İnşaat işlerine başlanmasının arkasından yüklenici, 27.01.2015 tarihli 

dilekçesinde Sivrihisar işyeri için parsele ait imar planı, havai elektrik hattı, içme suyu 
hattı, yer altı haberleşme hattı vb. kapsamındaki gecikmeler nedeniyle süre uzatım 
talebinde bulunmuştur. 

19.02.2015 tarihli ve 47312 sayılı Makam Oluru kapsamında; Sivrihisar’da 
aplikasyon ve imar planı revizyonu nedeniyle talep edilen süre uzatımının, esasen bu 
işyerinde çalışmanın aksaklığa uğramamış, kazı vb. çalışmaların devam etmiş olması 
sebebiyle bu gerekçeden dolayı süre uzatımı verilmesinin uygun olmayacağı 
değerlendirilmiş, ancak Eskişehir Şube Müdürlüğünün talepleri çerçevesinde tesis 
işleyişi, kurumsal kimlik kapsamı, güvenlik, Sivrihisar ilçesi ana su hattının tesis 
içerisinden geçiyor olması vb. nedenlerle iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın altında 
kalacak şekilde bir kısım değişikler yapılması uygun görülerek fiyat farkı verilmeksizin 
01.04.2015 tarihinden itibaren 30 gün süre uzatımı verilmiştir.  

Firma tarafından süresi içerisinde iş bitirilememiş, gecikme cezalı olarak inşaat 
çalışmalarına devam edilmiş, 12.08.2015 tarihinde işin büyük bir bölümünün 
tamamlanmış olması ve hububat alım dönemi nedeniyle işyerine geçici işgal yapılarak 
hububat alımı yapılmıştır.  

28.10.2015 tarihinde geçici kabule hazır hale geldiği bildirilen işyerinin kısmi 
geçici kabul işlemleri yapılarak, kabule hazır olduğu, ancak kabule engel olmayan 
eksikliklerin tespit edildiği 17.12.2015 tarihli kısmi geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş 
ve eksikliklerin 30.04.2016 tarihine kadar giderilmesi, aksi halde işyeri yapım bedeline 
uygulanan cezanın 1/10’u oranında günlük ceza uygulanacağı tutanakta belirtilmiş ve 
eksiklik listesi firmaya verilmiştir. İncelemeler sırasında (Mayıs 2017) geçici kabul 
eksikliklerinin tamamlanmadığı, işin teklif bedeli üzerinden hesaplanacak gecikme 
cezasının 1/10’u oranında geçici kabul gecikme cezası tahakkuk ettirilerek yapımı 
devam eden depolar için düzenlenen istihkakla ilişkilendirilmekte olduğu görülmüştür.  
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Kaymaz Deposu: 
Yüklenici 27.01.2015 tarihli dilekçesinde Kaymaz işyerinde sit alanı olması 

nedeniyle işin durdurulduğu süreler için süre uzatım talebinde bulunmuştur. 
19.02.2015 tarih 47312 tarihli Makam Oluru kapsamında; Kaymaz işyeri 

arazisinin sit alanı içerisinde kalması nedeniyle 21.01.2014 tarihinde inşaat çalışmaları 
durdurulmuş, arazinin sit alanı içerisinden çıkmasına müteakip 26.02.2014 tarihli yazı 
ile inşaat çalışmalarına yeniden başlanılabileceği yükleniciye bildirilmiş, Kaymaz işyeri 
için sit alanı nedeniyle çalışılamayan 36 gün sürenin 21.02.2015 tarihinden itibaren 
herhangi bir fiyat farkı verilmeksizin ilave süre olarak verilmesi, Eskişehir Şube 
Müdürlüğünün talepleri çerçevesinde tesis işleyişi, kurumsal kimlik kapsamı, güvenlik, 
Karayolları giriş çıkış hattı vb. nedenlerle iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın 
altında kalacak şekilde bir kısım değişikler yapılması uygun görülerek fiyat farkı 
verilmeksizin 01.04.2015 tarihinden itibaren 30 gün süre uzatımı verilmesi uygun 
görülmüştür. 

11.09.2015 tarih, E.250739 sayılı Makam Oluru kapsamında; Sivrihisar Belediye 
Başkanlığınca 07.01.2015 tarih 20 nolu yazı ile yol geçiş izninin onayı için Karayolları 
Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğüne (Ankara) müracaat yapılmış, Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğü 01.04.2015 tarih, 62077 sayılı yazı ile Sivrihisar Belediye 
Başkanlığına cevabi yazı yazılmış, bu çerçevede Eskişehir Şube Müdürlüğünce 
hazırlanan tesis giriş revize planı Genel Müdürlükçe onaylanarak 10.04.2015 tarih 
94467 sayılı yazı ile Şube Müdürlüğüne gönderilmiş, Şube Müdürlüğünce de Belediye 
tarafından onaylı plan 13.04.2015 tarih, 25606 sayılı yazı ile Yüklenici firmaya 
bildirilmiş ve söz konusu plan Sivrihisar Belediyesi tarafından 04.05.20015 tarih, 800 
sayılı yazı ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmiş, ancak Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğünün 05.06.2015 tarihli Sivrihisar Belediye Başkanlığına yazmış 
olduğu yazıda, vaziyet planındaki hataların düzeltilmesi için ilgilerle irtibata geçildiği 
ve revize planın beklenildiği bildirilmiş, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ile gerekli 
görüşmeler yapılarak düzeltilmesi gereken hatalar tespit edilmiş, konuya ilişkin taslak 
planlar oluşturularak Karayolları ile görüş alış verişinde bulunulmuş, Eskişehir Şube 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve firma ile de görüşülmesi için e-mail yoluyla 
gönderilmiş, Genel Müdürlük Makamı tarafından da yerinde incelemeler yapılarak tesis 
giriş çıkışımızın işleyiş ve sirkülasyonu açısından gerekli değerlendirilmeler yapılmış 
ve vaziyet planının nihai hali çizilerek onaylı suretleri gerekli onayların alınması için 
Eskişehir Şube Müdürlüğüne 29.06.2015 tarihli yazı ile gönderilmiştir. Söz konusu 
yazışma ve gecikmeler ve bu kapsamda tesis içerisinde zaruri değişiklik arz eden 
durumlar nedeniyle iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın altında kalacak şekilde bir 
kısım değişikler yapılması uygun görülmüş, tüm bu sebeplerden dolayı fiyat farkı 
verilmeksizin işyeri bazında 45 gün süre uzatımı verilmiştir.  

Yüklenici firma 28.10.2015 ve 24.12.2015 tarihli dilekçelerinde, Kaymaz işyeri 
ile ilgili giriş-çıkış, altyapı, istinat değişikliklerinin bilgisinin 01.07.2015 tarihinde 
kendilerine tebliğ edildiğini belirterek Kaymaz işyeri ile ilgili süre uzatımının bu 
tarihten itibaren başlaması gerektiğini belirtmiş, ancak 19.02.2015 tarih ve 47312 tarihli 
Makam Oluru ile vaziyet planındaki tesis giriş çıkışına yönelik değişiklikler iş artış 
eksiliş kapsamına alınarak tesis girişinin 170 metre Çifteler Yolu istikametine 
kaydırılmasının uygun görülmüş olduğu ve bu kapsamda oluşacak değişiklikler de firma 
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Kaymaz Deposu: 
Yüklenici 27.01.2015 tarihli dilekçesinde Kaymaz işyerinde sit alanı olması 

nedeniyle işin durdurulduğu süreler için süre uzatım talebinde bulunmuştur. 
19.02.2015 tarih 47312 tarihli Makam Oluru kapsamında; Kaymaz işyeri 

arazisinin sit alanı içerisinde kalması nedeniyle 21.01.2014 tarihinde inşaat çalışmaları 
durdurulmuş, arazinin sit alanı içerisinden çıkmasına müteakip 26.02.2014 tarihli yazı 
ile inşaat çalışmalarına yeniden başlanılabileceği yükleniciye bildirilmiş, Kaymaz işyeri 
için sit alanı nedeniyle çalışılamayan 36 gün sürenin 21.02.2015 tarihinden itibaren 
herhangi bir fiyat farkı verilmeksizin ilave süre olarak verilmesi, Eskişehir Şube 
Müdürlüğünün talepleri çerçevesinde tesis işleyişi, kurumsal kimlik kapsamı, güvenlik, 
Karayolları giriş çıkış hattı vb. nedenlerle iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın 
altında kalacak şekilde bir kısım değişikler yapılması uygun görülerek fiyat farkı 
verilmeksizin 01.04.2015 tarihinden itibaren 30 gün süre uzatımı verilmesi uygun 
görülmüştür. 

11.09.2015 tarih, E.250739 sayılı Makam Oluru kapsamında; Sivrihisar Belediye 
Başkanlığınca 07.01.2015 tarih 20 nolu yazı ile yol geçiş izninin onayı için Karayolları 
Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğüne (Ankara) müracaat yapılmış, Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğü 01.04.2015 tarih, 62077 sayılı yazı ile Sivrihisar Belediye 
Başkanlığına cevabi yazı yazılmış, bu çerçevede Eskişehir Şube Müdürlüğünce 
hazırlanan tesis giriş revize planı Genel Müdürlükçe onaylanarak 10.04.2015 tarih 
94467 sayılı yazı ile Şube Müdürlüğüne gönderilmiş, Şube Müdürlüğünce de Belediye 
tarafından onaylı plan 13.04.2015 tarih, 25606 sayılı yazı ile Yüklenici firmaya 
bildirilmiş ve söz konusu plan Sivrihisar Belediyesi tarafından 04.05.20015 tarih, 800 
sayılı yazı ile Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmiş, ancak Karayolları 4. 
Bölge Müdürlüğünün 05.06.2015 tarihli Sivrihisar Belediye Başkanlığına yazmış 
olduğu yazıda, vaziyet planındaki hataların düzeltilmesi için ilgilerle irtibata geçildiği 
ve revize planın beklenildiği bildirilmiş, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ile gerekli 
görüşmeler yapılarak düzeltilmesi gereken hatalar tespit edilmiş, konuya ilişkin taslak 
planlar oluşturularak Karayolları ile görüş alış verişinde bulunulmuş, Eskişehir Şube 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi ve firma ile de görüşülmesi için e-mail yoluyla 
gönderilmiş, Genel Müdürlük Makamı tarafından da yerinde incelemeler yapılarak tesis 
giriş çıkışımızın işleyiş ve sirkülasyonu açısından gerekli değerlendirilmeler yapılmış 
ve vaziyet planının nihai hali çizilerek onaylı suretleri gerekli onayların alınması için 
Eskişehir Şube Müdürlüğüne 29.06.2015 tarihli yazı ile gönderilmiştir. Söz konusu 
yazışma ve gecikmeler ve bu kapsamda tesis içerisinde zaruri değişiklik arz eden 
durumlar nedeniyle iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın altında kalacak şekilde bir 
kısım değişikler yapılması uygun görülmüş, tüm bu sebeplerden dolayı fiyat farkı 
verilmeksizin işyeri bazında 45 gün süre uzatımı verilmiştir.  

Yüklenici firma 28.10.2015 ve 24.12.2015 tarihli dilekçelerinde, Kaymaz işyeri 
ile ilgili giriş-çıkış, altyapı, istinat değişikliklerinin bilgisinin 01.07.2015 tarihinde 
kendilerine tebliğ edildiğini belirterek Kaymaz işyeri ile ilgili süre uzatımının bu 
tarihten itibaren başlaması gerektiğini belirtmiş, ancak 19.02.2015 tarih ve 47312 tarihli 
Makam Oluru ile vaziyet planındaki tesis giriş çıkışına yönelik değişiklikler iş artış 
eksiliş kapsamına alınarak tesis girişinin 170 metre Çifteler Yolu istikametine 
kaydırılmasının uygun görülmüş olduğu ve bu kapsamda oluşacak değişiklikler de firma 

 

 
 

tarafından dan fiili olarak yapılmaya başlanılmış olduğu, ayrıca ihale dokümanı 
içerisinde 6 değişik tipte betonarme tip istinat duvarlarının (kot farkına göre belirlenmiş) 
projelerinin mevcut olduğu, firmanın konuya ilişkin her türlü gelişmeden süreç 
içerisinde bilgi sahibi olduğu bu sebeple dilekçede belirtilen bu hususta yapılacak 
herhangi bir işlem bulunmadığı 18.02.2016 tarih E.51973 sayılı Makam Oluru ile 
kararlaştırılmıştır. 

Firma tarafından süresi içerisinde iş bitirilememiş, gecikme cezalı olarak inşaat 
çalışmalarına devam edilmiş, 29.07.2015 tarihinde işin büyük bir bölümünün 
tamamlanmış olması ve hububat alım dönemi nedeniyle işyerine geçici işgal yapılarak 
hububat alımı yapılmıştır.  

26.11.2015 tarihinde geçici kabule hazır hale geldiği bildirilen işyerinin kısmi 
geçici kabul işlemleri yapılarak, kabule hazır olduğu, ancak kabule engel olmayan 
eksikliklerin tespit olduğu 18.12.2015 tarihli kısmi geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş 
ve eksikliklerin 30.04.2016 tarihine kadar giderilmesi, aksi halde işyeri yapım bedeli 
üzerinden hesaplanacak gecikme cezasının 1/10’u oranında günlük ceza uygulanacağı 
tutanakta belirtilmiş ve eksiklik listesi firmaya verilmiştir. İncelemeler sırasında (Mayıs 
2017) geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmadığı, işin teklif bedeli üzerinden 
hesaplanacak gecikme cezasının 1/10’u oranında geçici kabul gecikme cezası tahakkuk 
ettirilerek yapımı devam eden depolar için düzenlenen istihkakla ilişkilendirilmekte 
olduğu görülmüştür.  

Haymana Deposu:  
19.02.2015 tarih 47312 tarihli Makam Oluru ile; kurumsal kimlik kapsamında iş 

artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın altında kalacak şekilde bir kısım değişikler 
yapılması uygun görülerek ve mülkiyet sorunları nedeniyle geç işe başlanılmış olunması 
sebebiyle, fiyat farkı verilmeksizin 01.04.2015 tarihinden itibaren 42 gün süre uzatımı 
verilmiştir.  

Yüklenici, ihale dokümanı içerisindeki Haymana işyeri zemin etüt raporunun 
hatalı olduğu ve bu nedenle yapım esnasında süre vb. kayıplar yaşadığı hakkında 
30.07.2015 tarihli yazı ve eki zemin etüt raporunu (kendilerince yapılan) Kuruma 
vermesi üzerine, Kurumca masrafları yükleniciden karşılanmak üzere yeni bir zemin 
etüdü, konusunda uzman bir firma olan İMC-S Teknik Sondaj ve Proje Müşavirlik Ltd. 
Şti. firmasına yaptırılmış ve hazırlanan rapor hem yüklenici firmaya hem de 
projelendirme işlemlerini yapan AGM Mühendislik Ltd. Şti. firmasına gönderilmiştir.  

AGM Mühendislik Ltd. Şti. firmasından alınan 21.12.2015 tarihli yazıda özetle; 
raporun bazı bölümlerine itiraz edilerek sonuç itibarıyla ihale dokümanı içerisindeki 
zemin etüt raporunda, yüklenicinin kazı şekli ve süresi konusunda tahminde bulunması 
için gerekli her türlü tanım ve bilginin açıkça belirtildiği ve kazı sonucu çıkan profil ile 
uyumlu olduğu belirtilmiştir. 

Attila Doğan İnş. ve Tes. AŞ - AS İnş. San. ve Tic. AŞ İş Ortaklığı firmasından 
alınan 24.12.2015 tarihli yazıda ise, raporun bazı bölümlerine itiraz edilerek yaşanılan 
gecikme ve buna bağlı işin uzamasından dolayı 150 gün süre uzatımı verilmesi 
istenilmiştir. Kurumca ise, her iki firmanın da konuya kendi bakış açıları ile yaklaşmakta 
olduğu değerlendirilerek, ihale dokümanı içerisindeki rapor ile Kurum tarafından 
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yaptırılan raporun değerlendirilmesi İMC-S Teknik Sondaj ve Proje Müşavirlik Ltd. Şti. 
firmasına yaptırılmıştır.  

Firma tarafından yapılan değerlendirmede, ihale dokümanı içerisinde verilen 
zemin etüt raporunda zemin profilinin ilk 3,0/3,5m’de kazıcı ile hafriyat yapılmasının 
mümkün olduğu ve bir kazıcı ekibin günde 250 m3 hafriyat yapabileceği, ancak 
kendilerince yapılan sondaj ve değerlendirme sonucunda bu tip bir zeminde yapılacak 
kazı işlemlerinde kırıcı ile çalışılmasının gerekli olduğu ve kırıcı dahil bir ekibin konu 
işyerinin zemin özellikleri dikkate alındığında günde 90-100 m3 hafriyat yapabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca, verilen günlük hafriyat miktarlarının sahada yapılan toplam 
hafriyat miktarı ile orantılanarak ilave hafriyat süresinin hesaplanabileceği bildirilmiştir. 

18.02.2016 tarih E.51973 sayılı Makam Oluru kapsamında, söz konusu rapor 
doğrultusunda yapılan hesaplama sonucu yaklaşık 35.000 m3’lük kazı hacmi, her iki 
durumda da üç ekiple yapılacak çalışma doğrultusunda ihale dokümanı içerisinde 
verilen zemin etüt raporuna göre 35.000/(3x250) = 47 gün, İMC-S Teknik Sondaj ve 
Proje Müşavirlik Ltd. Şti. firmasının değerlendirmesi uyarınca ise 35.000/(3x95) = 123 
gün hafriyat süresinin oluştuğu ve iki süre arasındaki farkın 76 gün olduğu hesaplanmış 
ve kırıcı için mobilizasyon, arıza vb. unsurlar dikkate alındığında ise farkın 90 gün 
olabileceği değerlendirilerek 90 gün süre uzatımı verilmesi, bu işyeri için kısmi gecikme 
cezasının bu süre uzatımının bittiği tarihten itibaren hesaplanarak yüklenici 
alacaklarından kesilmesi uygun görülmüş, taraflara bu konuda yazılı bildirim 
yapılmıştır. 

2016 yılı sonu itibarıyla iş bitirilememiştir. 
Yozgat Deposu:  
19.02.2015 tarih 47312 tarihli Makam Oluru kapsamında; kurumsal kimlik 

kapsamında iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın altında kalacak şekilde bir kısım 
değişikler yapılması uygun görülerek ve mülkiyet sorunları nedeniyle geç işe 
başlanılmış olunması sebebiyle fiyat farkı verilmeksizin 01.04.2015 tarihinden itibaren 
95 gün süre uzatımı verilmiştir.  

2015 yılı içerisinde firma tarafından süresi içerisinde iş bitirilememiş olup 2016 
yılında devam etmiştir. 

Dört işyerine ait hak ediş ödemelerinde, firma tarafından sunulan temliknameler, 
kısmi gecikme cezaları (Haymana işyeri cezaları zemin etüdü ile ilgili hususun 
netleşmesini müteakip yapılan süre hesabına göre kesilmeye başlanılmıştır), elektrik 
kullanım bedelleri, depo kira bedelleri vb. kesintiler dikkate alınarak gerekli işlemler 
yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılında dört işyerine ait hak edişi düzenlenerek emanete alınan 
bedellere ilişkin ödemeler de aynı çerçevede yürütülmüştür.  

Kuruluşa ait 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; yapım işleri ile ilgili 
ihalelerin genellikle, birden fazla iş yerini kapsamak üzere yapıldığı ve tek bir 
sözleşmeye bağlandığının görüldüğü belirtilerek, ileride muhtemel olumsuzlukları 
önlemek için; birden fazla iş yerini kapsayan ve tek sözleşmeye bağlanan yapım işinde, 
diğer iş yerlerinde sıkıntı olmamasına rağmen iş yerlerinden birinde ihtilaf çıkması 
halinde, sözleşmenin tamamının feshedilmesi gerektiğinden, ihaleye bağlanan yapım 
işini kapsayan her bir işyeri için yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme yapılması ya da her bir 
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yaptırılan raporun değerlendirilmesi İMC-S Teknik Sondaj ve Proje Müşavirlik Ltd. Şti. 
firmasına yaptırılmıştır.  

Firma tarafından yapılan değerlendirmede, ihale dokümanı içerisinde verilen 
zemin etüt raporunda zemin profilinin ilk 3,0/3,5m’de kazıcı ile hafriyat yapılmasının 
mümkün olduğu ve bir kazıcı ekibin günde 250 m3 hafriyat yapabileceği, ancak 
kendilerince yapılan sondaj ve değerlendirme sonucunda bu tip bir zeminde yapılacak 
kazı işlemlerinde kırıcı ile çalışılmasının gerekli olduğu ve kırıcı dahil bir ekibin konu 
işyerinin zemin özellikleri dikkate alındığında günde 90-100 m3 hafriyat yapabileceği 
belirtilmiştir. Ayrıca, verilen günlük hafriyat miktarlarının sahada yapılan toplam 
hafriyat miktarı ile orantılanarak ilave hafriyat süresinin hesaplanabileceği bildirilmiştir. 

18.02.2016 tarih E.51973 sayılı Makam Oluru kapsamında, söz konusu rapor 
doğrultusunda yapılan hesaplama sonucu yaklaşık 35.000 m3’lük kazı hacmi, her iki 
durumda da üç ekiple yapılacak çalışma doğrultusunda ihale dokümanı içerisinde 
verilen zemin etüt raporuna göre 35.000/(3x250) = 47 gün, İMC-S Teknik Sondaj ve 
Proje Müşavirlik Ltd. Şti. firmasının değerlendirmesi uyarınca ise 35.000/(3x95) = 123 
gün hafriyat süresinin oluştuğu ve iki süre arasındaki farkın 76 gün olduğu hesaplanmış 
ve kırıcı için mobilizasyon, arıza vb. unsurlar dikkate alındığında ise farkın 90 gün 
olabileceği değerlendirilerek 90 gün süre uzatımı verilmesi, bu işyeri için kısmi gecikme 
cezasının bu süre uzatımının bittiği tarihten itibaren hesaplanarak yüklenici 
alacaklarından kesilmesi uygun görülmüş, taraflara bu konuda yazılı bildirim 
yapılmıştır. 

2016 yılı sonu itibarıyla iş bitirilememiştir. 
Yozgat Deposu:  
19.02.2015 tarih 47312 tarihli Makam Oluru kapsamında; kurumsal kimlik 

kapsamında iş artış/eksiliş çerçevesinde %10 sınırın altında kalacak şekilde bir kısım 
değişikler yapılması uygun görülerek ve mülkiyet sorunları nedeniyle geç işe 
başlanılmış olunması sebebiyle fiyat farkı verilmeksizin 01.04.2015 tarihinden itibaren 
95 gün süre uzatımı verilmiştir.  

2015 yılı içerisinde firma tarafından süresi içerisinde iş bitirilememiş olup 2016 
yılında devam etmiştir. 

Dört işyerine ait hak ediş ödemelerinde, firma tarafından sunulan temliknameler, 
kısmi gecikme cezaları (Haymana işyeri cezaları zemin etüdü ile ilgili hususun 
netleşmesini müteakip yapılan süre hesabına göre kesilmeye başlanılmıştır), elektrik 
kullanım bedelleri, depo kira bedelleri vb. kesintiler dikkate alınarak gerekli işlemler 
yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılında dört işyerine ait hak edişi düzenlenerek emanete alınan 
bedellere ilişkin ödemeler de aynı çerçevede yürütülmüştür.  

Kuruluşa ait 2014 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; yapım işleri ile ilgili 
ihalelerin genellikle, birden fazla iş yerini kapsamak üzere yapıldığı ve tek bir 
sözleşmeye bağlandığının görüldüğü belirtilerek, ileride muhtemel olumsuzlukları 
önlemek için; birden fazla iş yerini kapsayan ve tek sözleşmeye bağlanan yapım işinde, 
diğer iş yerlerinde sıkıntı olmamasına rağmen iş yerlerinden birinde ihtilaf çıkması 
halinde, sözleşmenin tamamının feshedilmesi gerektiğinden, ihaleye bağlanan yapım 
işini kapsayan her bir işyeri için yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme yapılması ya da her bir 

 

 
 

işyeri için ayrı ayrı ihaleye çıkılması konusunun değerlendirilmesi önerisine yer verilmiş 
olup, 2016 yılında benzer uygulamaya rastlanmamıştır. 

Kuruluş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığına yazılan 23.08.2015 tarihli ve E.57491 sayılı yazıyla; Kaymaz, Sivrihisar, 
Haymana ve Yozgat işyerlerine yaptırılmakta olan 120 bin ton kapasiteli hububat 
depoları yapım işinin süresinin 21.02.2015 tarihinde sona erdiği, ancak bir kısım arazi 
temin sorunları ve ilave işler dolaysıyla bahse konu işyeri bazında kısımlara ayrılarak, 
her kısım iş için değişik sürelerde Makam Oluru ile süre uzatımı verildiği ve iş 
programının revize edildiği, mevcut durum itibarıyla, süre uzatımları dahil sürenin 
tamamlandığı ve firma cezalı olarak çalışmalarına devam ettiği, hak ediş talebinde 
bulunan firma ile herhangi bir itilaf durumu olmaksızın sadece mevzuatın uygulanması 
anlamında tereddütlerin oluştuğu belirtilerek, söz konusu işe ilişkin sözleşmenin 25/5 
maddesinde “Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, 
günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.” denildiği, söz konusu işe 
ilişkin işyeri bazında işin kısımlara ayrılmak zorunlu nedenlerden dolayı her kısım için 
değişik sürelerde süre uzatımı verilmesi ve yapım işleri genel şartnamesinin 41inci 
maddesinin 13 üncü fıkrasında “…sözleşmesinde kısmi kabul yapılması 
öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülmeyen zorunlu 
nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda, yukarıdaki usullere uygun olarak kısmi geçici 
kabul veya kabuller yapılabilir.” denilmesinden dolayı sözleşmesinde kısmi kabul 
öngörülmemiş olunmasına rağmen kısmi kabul yapılmasının düşünüldüğü, Kurum 
tarafından ödenecek hak edişlerde kesilecek cezaların kısmi gecikme şeklinde her bir 
işyeri-kısım için, o işyeri için verilen süre uzatımının bittiği tarihten itibaren o işyerine 
ilişkin yapım bedeli üzerinden hesaplanarak uygulanmasının düşünüldüğü belirtilerek 
konuya ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istenilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 07.09.2015 
tarihli ve 1231 sayılı cevabi yazısında özetle; işe ilişkin sözleşmelerden bahsedildikten 
sonra sözleşme hükümlerinde, kısmi kabul ile ilişkili maddelere yer verilmediği, 
yüklenicinin taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 450 gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, kısmi kabulün 
yapılmış olması durumunun işin bütününün geçici kabulünün yapıldığı anlamına 
gelmeyeceği, kısmi kabul öngörülmeyen bu iş de işin tamamının bitirilmemesi halinde, 
günlük gecikme cezasının sözleşme bedeli üzerinden alınacağı hüküm altına alınmış 
olduğu, konunun bu hükümlere göre İdarece değerlendirilerek sonuçlandırılmasının 
gerektiği, bildirilmiştir. 

Yapılan incelemelerde (Haziran 2017); geçici kabulü yapılmayan Haymana ve 
Yozgat depolarının yapımının ve 2015 yılında geçici kabulü yapılan Sivrihisar ve 
Kaymaz depolarının geçici kabul eksikliklerinin tamamlanamadığı, çalışmaların yavaş 
da olsa 2016 yılında devam ettirildiği görülmüştür. 

29.12.2015 tarihinde 147 bin TL olarak düzenlenen 18 nolu hak edişe göre; 
Haymana Silosu için 82,7 bin TL, Yozgat Silosu için 64,3 bin TL iş yapılmıştır. Bu 
istihkak için 39 günlük gecikme cezası olarak 158,5 bin TL tahakkuk etmiştir. 
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20.12.2016 tarihinde düzenlenen 19 nolu hak edişe göre ise; Kaymaz deposu 
geçici kabul eksiği olarak 78,5 bin TL, Sivrihisar deposu için geçici kabul eksiği olarak 
85 bin TL, Haymana deposu için 253,7 bin TL, Yozgat deposu için 1.010,1 bin TL 
olmak üzere toplam 1.427,3 bin TL tutarında iş yapılmıştır. Bu dönemde tahakkuk eden 
3.363,2 bin TL gecikme cezasının; 148,2 bin TL’si iki deponun geçici kabul eksiği, 
1.714,1 bin TL’si Haymana, 1.406,4 bin TL’si de Yozgat deposunun gecikme cezası 
tutarı, 94,5 bin TL’si de önceki yıllarda tahakkuk ettirilen ve zamanında ödenmemiş 
olan ceza tutarına uygulanan faiz tahakkuku ile ilgili bulunmaktadır.  

18 ve 19 nolu hak edişler kapsamında 1.574,3 bin TL tutarında iş yapılmış 
olmasına rağmen yüklenici istihkak alamamış, ayrıca gecikme cezaları dolayısıyla 
İdareye önemli ölçüde borçlanmıştır.  

Yüklenici ile 27.11.2013 tarihinde yukarıda belirtilen 4 iş için birlikte düzenlenen 
sözleşmenin, “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25 
inci maddesinde;  

“25.1- Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin 
sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı 
ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 

25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, 
gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme cezası 
uygulanır. 

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi 
halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye 
yapılacak hak ediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hak ediş ödemelerinde 
karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, 
günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde 
bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu 
durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.” 

Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar başlıklı 26 ncı maddesinde ise; “Sözleşmenin 
İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer 
hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanır.” hükmü yer almıştır. 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin geçici kabule ilişkin 41 inci maddesinde ise; 
“… 
(4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde 
beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 
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20.12.2016 tarihinde düzenlenen 19 nolu hak edişe göre ise; Kaymaz deposu 
geçici kabul eksiği olarak 78,5 bin TL, Sivrihisar deposu için geçici kabul eksiği olarak 
85 bin TL, Haymana deposu için 253,7 bin TL, Yozgat deposu için 1.010,1 bin TL 
olmak üzere toplam 1.427,3 bin TL tutarında iş yapılmıştır. Bu dönemde tahakkuk eden 
3.363,2 bin TL gecikme cezasının; 148,2 bin TL’si iki deponun geçici kabul eksiği, 
1.714,1 bin TL’si Haymana, 1.406,4 bin TL’si de Yozgat deposunun gecikme cezası 
tutarı, 94,5 bin TL’si de önceki yıllarda tahakkuk ettirilen ve zamanında ödenmemiş 
olan ceza tutarına uygulanan faiz tahakkuku ile ilgili bulunmaktadır.  

18 ve 19 nolu hak edişler kapsamında 1.574,3 bin TL tutarında iş yapılmış 
olmasına rağmen yüklenici istihkak alamamış, ayrıca gecikme cezaları dolayısıyla 
İdareye önemli ölçüde borçlanmıştır.  

Yüklenici ile 27.11.2013 tarihinde yukarıda belirtilen 4 iş için birlikte düzenlenen 
sözleşmenin, “Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 25 
inci maddesinde;  

“25.1- Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin 
sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı 
ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 

25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, 
gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç) oranında gecikme cezası 
uygulanır. 

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi 
halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye 
yapılacak hak ediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hak ediş ödemelerinde 
karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. 

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, 
günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır. 

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde 
bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu 
durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.” 

Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar başlıklı 26 ncı maddesinde ise; “Sözleşmenin 
İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer 
hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümleri uygulanır.” hükmü yer almıştır. 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin geçici kabule ilişkin 41 inci maddesinde ise; 
“… 
(4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde 
beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı 

 

 
 

zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak 
ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. 

(5) Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve 
ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve 
kabule hazır olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme 
neticesinde; 

a) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur 
ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste 
düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin 
sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi 
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir, 

b) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici 
tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar 
geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük 
gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve 
geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu 
gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini 
kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması 
devam eder ve kabul tarihi ertelenir, 

c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı 
düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar.  

(6) Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır 
bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca 
belirtilir. 

(7) Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce 
onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip işin 
kullanılması ve/veya işletilmesi, işin kesin kabulünün yapıldığı anlamına gelmez.  

(8) Geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule 
elverişli bir halde tamamlandığı tarih olup, bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek 
tutanağa geçirir. Ancak yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken 
eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi 
geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak 
kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

(9) Yüklenicinin yaptığı işin, süresinde tamamlandığı yapı denetim görevlisi 
tarafından tespit edilmiş ve idareye bildirilmiş, ancak kabul komisyonunun iş yerine 
gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul tutanağında işin 
gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi olur. 

(10) Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar 
görürse, durumun tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri 
yükleniciye ait olmak üzere gerekli teknik deneylerin yapılmasını isteyebilir. 
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(11) Yapım işlerinin kabul işlemlerinde, varsa sözleşmelerindeki özel hükümler 
de göz önünde bulundurulur.  

(12) Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca 
görülmeyen ve işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini 
engellemeyen, giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını 
gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa hak ediş veya 
teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş idare tarafından bu hali 
ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul 
tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri 
kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek 
zorundadır. 

(13) Sözleşmesinde taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bu 
kısımları için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul 
yapılması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen 
zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda; yukarıdaki usullere uygun olarak 
kısmi geçici kabul veya kabuller yapılabilir. İşin kısmi kabulünün yapılmış olması işin 
bütününün geçici kabulü yapıldığı anlamına gelmez.” bulunmaktadır. 

İhale kapsamındaki 4 iş birlikte sözleşmeye bağlanmış olmakla birlikte yer 
teslimlerindeki gecikmeler, yapım sırasında çıkan sorunlar nedeniyle işlerin bitim 
süreleri farklılaşmıştır. Her iş için, işin bitim süresi farklı olmakla birlikte 2015 yılından 
bu yana Haymana ve Yozgat depolarının yapımı 2016 yılında gecikmeli ve cezalı olarak 
devam etmiştir. 

Kapsamda bulunan 4 iş aynı sözleşmeye bağlanmış olup, kısmi geçici kabul 
öngörülmemiş olmakla birlikte Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesinin 
yukarıda metni verilen onüçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Sivrihisar ve Kaymaz 
silolarının geçici kabulü yapılarak kullanıma başlanmış, iş kapsamında olup, yapımı 
devam eden Yozgat ve Haymana silolarının gecikme cezaları, teklif fiyatında bu işler 
için öngörülen bedel üzerinden hesaplanmıştır. 

17.12.2015 tarihinde geçici kabulü yapılan Sivrihisar ve 18.12.2015 tarihinde 
geçici kabulü yapılan Kaymaz Depolarının geçici kabulünde bedellendirilmemiş 
olmakla birlikte çok sayıda tespit edilen eksikler için 2016 yılında; Sivrihisar Deposu 
için 85 bin TL, Kaymaz Deposu için ise 78,5 bin TL harcama yapılmışsa da bu güne 
kadar (Haziran 2017) geçici kabul eksiklikleri tamamlanmamış bulunmaktadır. 

Yukarıda geniş bir şekilde açıklandığı üzere Yüklenici yaptığı işlerden para 
alamayıp, aksine gecikme cezası dolayısıyla ciddi anlamda da İdareye borçlanmaktadır. 
Bu şartlarda kalan işlerin yakın zamanda tamamlanması önemli ölçüde riske girmiş 
bulunmaktadır. 
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b)2016 yılından sonraya kalanlar: 
ba) Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon ve Rehabilitasyon Projesi     

(2010-2018) 2010A020130: 
Projenin toplam ödeneği 145.660 bin TL olup, 2016 yılı için 50.106 bin TL 

ödenek ayrılmıştır.  
2010A020130 proje numarası ile adlandırılan bu proje başlığı altında 10 ayrı 

proje yer almıştır. Bu alt projelerin ödenek ve harcama tutarları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 54: Modernizasyon ve rehabilitasyon yatırımları alt projeleri 

Proje adı 
Proje  

Ödenek Harcama Gider 
Genel  

tutarı toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

-Bilgisayar otomasyonu 23.074 5.450 936 31 967 
-Alım merkezi tesisi ve rehabilitasyonu 22.000 8.950 - -          - 
-Colombian çelik silo ve MUD depoların rehabilitasyonu 31.430 5.462 1.116 118 1.234 
-Mısır kurutma cihazı alımı 28.930 10.089 862 148 1.010 
- Güvercinlik ek tesisleri rehabilitasyonu  ve arşiv binası 
yapımı 

 
4.500 

 
2.800 - -  -  

-Vasıta baskülleri 1.500 711  - -  -  
-Mevcut binaların depreme dayanıklı hale dönüştürülmesi 19.726 8.600 1.774 6 1.780 
-Silo otomasyon sistemlerinin rehabilitasyonu 6.000 3.263 - -  -  
-Mevcut depoların toz toplama sistemi rehabilitasyonu 6.000 3.322 524  524 

-Depolama tesisleri etüdü 2.500 1.459 - - - 

Toplam 102.000  34.783  5.212 373 5.515 

2010-2018 yıllarını kapsayan Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon ve 
Rehabilitasyon Projesi kapsamında yer alan işler için 2016 yılında toplam 5.212 bin TL 
harcama yapılmıştır. İdari gider olarak da 373 bin TL yansıtılmıştır. 

Bu kapsamda yapılan işlere aşağıda değinilmiştir. 
-Bilgisayar Otomasyonu: 
-Bilgisayar Otomasyonu Projesi kapsamında SYBASE, SYBASE ASE Standby, 

SYBASE IQ, ASE DR VTYS ürünleri için 2 yıllık teknik destek ve bakım hizmeti 
alınması, Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) Adobe Creative Cloud Lisans temini gibi 
işler yapılmıştır. 

-Alım Merkezi Tesisi ve Rehabilitasyonu:  
Bu proje kapsamında 2016 yılında 8.950 bin TL ödenek ayrılmış olup, TMO’daki 

yeni yapılanma çalışmaları gerekçesiyle yıl içinde harcama yapılmamıştır. 
-Colombian Çelik Silo ve Mekanize Ufki Depo (MUD) depolarının 

Rehabilitasyonu: 
Proje kapsamında;Erzurum/Iğdır, Polatlı/Malıköy, Kayseri/Boğazlayan, 

Kayseri/Sarıoğlan ve Kayseri/Yeşilhisar Silolarının rehabilitasyonu gerçekleştirilerek 
1.116 bin TL harcama yapılmıştır. 
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Kayseri silolarına yapılan 307 bin TL harcamanın 153,5 bin TL’si ile Kırıkkale 
silosunun ihale bedeli olan 255 bin TL harcama 2017 yılı ödeneğinden karşılandığından 
2016 yılı harcamalarına dahil edilmemiştir. 

Kayseri Şube Müdürlüğündeki silolar için 300 bin TL ödenek ayrılmış olup, ihale 
307 bin TL olarak sonuçlandığından, 7 bin TL ek ödenek alınmıştır.  İşlerin bir 
bölümünün tamamlanması 2017 yılına sarkmıştır.   

-Mısır Kurutma Cihazı Alımı: 
Çumra, Karapınar, Babaeski, Çakmak, Batman, Bağlar, Iğdır ve Şenyurt İş 

Yerlerine 30 Ton/Saat kapasiteli Mısır Kurutma Cihazı Temin ve Tesis İşi, anahtar 
teslimi götürü bedel üzerinden 5.637,7 bin TL bedelle ihaleyi alan yükleniciyle 
15.09.2014 tarihinde sözleşme yapılmış, 25.09.2014 tarihli yer teslim tutanağı ile iş yeri 
teslimini müteakiben, sözleşme bedelinin %10’u oranında 556 bin TL avans ödemesi 
yapılmıştır.  

İdarece onaylanan projelerde sözleşme dokümanlarındaki ölçü ve miktarlara göre 
her iş yeri için ilave imalatların ve iş artışlarının meydana geldiği,Çumra ve Karapınar 
iş yerlerinde mısır kurutma tesisinin yeni çelik silolarla akuple çalışması için 
yerleşiminin tamamen değiştirildiği, Silvan iş yerine kurulacak tesisin Şenyurt iş yerine 
alındığı belirtilerek, sekiz işyerinde elektromekanik kalemlerde meydana gelen toplam 
715,5 bin TL tutarındaki iş artışından sözleşme bedelinin %10’luk 563,8 bin TL 
tutarındaki kısmın onaylanarak sözleşme bedeline eklenmesini, bu artışın işyeri bazında 
dağıtımının Daire Başkanlığınca düzenlenmesini, çelik konstrüksiyon ve elektrik 
işlerinde meydana gelecek iş artışları da dikkate alınarak %10’u geçen kısmın ise, 4734 
sayılı KİK çerçevesinde değerlendirilerek gerçekleştirilmesi 09.02.2015 tarih, E.37020 
sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

Esasen iş artışı yüklenici tarafından 22.12.2014 tarihinde; elektromekanik 
ekipman için 691,6 bin TL, betonarme inşaat için 335,8 bin TL olmak üzere 1.027,4 bin 
TL olarak idareye bildirilmiştir. Ancak, TMO’nun talebi üzerine iş bazında mukayeseli 
keşif çıkartılmış ve elektrik işleri hariç 1.204,1 bin TL’ye yükselen yeni iş artışı durumu 
13.01.2015 tarihinde TMO’ya bildirilmiştir.  

09.02.2015 tarih ve 37020 sayılı iş artışına ilişkin olurda; Çumra ve Karapınar iş 
yerlerinde mısır kurutma tesisinin yeni çelik silolarla akuple çalışması için yerleşiminin 
tamamen değiştirildiği, Silvan iş yerine kurulacak tesisin Şenyurt iş yerine alındığı 
belirtilerek, inşaat ve elektromekanik kalemlerde 715,5 bin TL olarak belirlenen iş 
artışının 5.637,7 bin TL olan sözleşme bedelinin %10’u olan 563,8 TL’sinin iş artışı 
olarak verilmesi, kalan tutar ile çelik konstrüksiyon ve elektrik işlerinde meydana 
gelecek muhtemel iş artışları da dikkate alınarak %10’u geçen kısmın 4734 sayılı 
Kanunu çerçevesinde değerlendirilerek gerçekleştirilmesi, bu artışa ilaveten 
sözleşmedeki çalışılmayan günler hükmü dikkate alınarak yükleniciye 60 gün süre 
uzatımı verilmiştir. 

Sözleşmeye göre 02.02.2015 tarihinde bitmesi gereken işlerle ilgili olarak; 
09.02.2015 tarih, E.37020 sayılı Makam Olur’u ile 60 gün, 30.06.2015 tarih, E.173491 
sayılı Makam Olur’u ile 76 gün, 28.08.2015 tarih, E.232107 sayılı Makam Olur’u ile 60 
gün, 11.12.2015 tarih, E.343249 sayılı Makam Olur’u ile 93 gün ve 18.03.2016 tarih, 
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09.02.2015 tarih, E.37020 sayılı Makam Olur’u ile 60 gün, 30.06.2015 tarih, E.173491 
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E.82444 sayılı Makam Olur’u ile 77 gün süre uzatımı verilmiştir. Süre uzatımı, iş artışı, 
proje değişikliği, hububat alım dönemine girilmesi, asayiş sorunları gibi nedenlerden 
meydana gelmiştir. Asayişle ilgili olarak verilen süre uzatımı konusunda Kamu İhale 
Kurumundan 12.10.2015 tarihli ve 19250 sayılı ve 08.02.2016 tarihli ve 2765 sayılı 
yazılar ile uygun görüş alınmıştır. 

İş kapsamında, Karapınar ve Çumra işyerleri mısır kurutma tesislerinin geçici 
kabulleri 19-23.10.2015 tarihlerinde yapılmıştır. Çakmak işyerine kurulacak olan tesisin 
geçici kabule hazır hale getirildiği, ancak test için gerekli olan yaş mısırın temin 
edilememesi nedeniyle, kabul çalışmalarına başlanılamadığı, 21.03.2016 tarihli ve 
E.19202 sayılı yazıyla yükleniciye bildirilmiştir. Babaeski işyeri ile ilgili olarak 
yüklenici 24.05.2016 tarihinde geçici kabul talebinde bulunmuş, TMO yapı denetim 
elemanları tarafından düzenlenen 10.06.2016 tarihli tutanakta, işin geçici kabule hazır 
hale getirildiği tespit edildiği belirtilmiş ve Kırklareli Şube Müdürlüğünün 14.06.2016 
tarihli ve E.174841 sayılı yazısı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilmiştir. Bu proje 
kapsamında 2016 yılında 862,2 bin TL hak ediş yapılmış, gecikme cezası, nefaset farkı 
ile diğer giderler olarak 51,3 bin TL kesinti yapılmıştır. 

Çakmak iş yerinin kısmi geçici kabulü 28.06.2016 tarihinde yapılarak Genel 
Müdürlük Makamının onayına sunulması ve tespit edilen eksikliklerin 28.08.2016 
tarihine kadar tamamlanması, Babaeski iş yerinin kısmi geçici kabulü 01.07.2016 
tarihinde yapılarak Genel Müdürlük Makamının onayına sunulması ve tespit edilen 
eksikliklerin 01.09.2016 tarihine kadar tamamlanması için süre verilmesi 
kararlaştırılmıştır.  

06-23.10.2016 tarihleri arasında Babaeski, Karapınar, Çumra ve Çakmak 
Tesislerinin geçici kabul eksikliklerinin durumu yerinde kontrol edilmiş olup, bir kısım 
eksikliklerin tamamlanmadığı, bir kısım eksikliklerin nefaset kesilerek çözüme 
kavuşturulmasına karar verilmiştir. Eksikliklerin kesin kabule kadar giderilmesi ön 
görülmüştür. 

Genel Müdürlük Makamının 21.06.2016 tarih ve E.182549 sayılı oluru ile işin 
tamamlanması için gerekli iş artışının %10’dan daha fazla olması nedeniyle, işin aynı 
sözleşme kapsamında sonuçlandırılamayacağı, ilave işler yapılmadan asıl proje 
kapsamındaki işlerin yapılma imkanının olmadığı ve bazı bölgelerde yaşanan asayiş 
sorunları nedeniyle birçok kez süre uzatımı verilmesine rağmen bu bölgelerdeki işlerin 
yapımında gerekli ilerlemenin sağlanamadığı gerekçe gösterilerek sözleşmenin genel 
hükümlere göre tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 

İşin tasfiyesine gerekçe gösterilen %10 dan fazla iş artışı olacağı, yüklenici 
tarafından 22.12.2014 tarihinde İdareye bildirilmiş olup, bu konudaki değerlendirmenin 
o zaman yapılması gerekirdi. 

Proje kapsamındaki 8 işten 4’ü tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Iğdır, 
Bağlar, Batman ve Şenyurt iş yerleri ise belirli seviyelerdeyken işin tasfiye edilmesi 
nedeniyle, eksik işler işin aciliyeti de gerekçe gösterilerek 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 21/b maddesine göre pazarlıkla yapılan ihale sonucu en düşük 693,8 bin TL 
teklifte bulunan yüklenici ile 26.12.2016 tarihinde tamamlanmak üzere 16.09.2016 
tarihinde sözleşme yapılmıştır. Sonra ek süre verilerek işin bitim tarihi 03.01.2017 
tarihine uzatılmıştır. 
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Tüm işlerin geçici kabulü 26.12.2016 tarihine itibar olunmak üzere 23.01.2017-
27.01.2017 tarihleri arasında yapılmış ve eksiklikler tespit edilerek tamamlanması için 
13.02.2017 tarihine kadar süre verilmiştir. 

Yukarıda açıklanan gelişmelerin ihaleden kısa bir süre sonra ortaya çıkması, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, gerçek 
ihtiyaçlara göre uygulama projesi hazırlanmadan ihaleye çıkıldığını göstermektedir. 
Çumra ve Karapınar iş yerlerinde mısır kurutma tesisinin yeni çelik silolarla akuple 
çalışması gereği, süre uzatımına gerekçe gösterilmişse de bahsedilen siloların yapımı 
28.06.2012 tarihinde sözleşmeye bağlanmış, mısır kurutma tesisleri ise 2014 yılında 
ihale edilmiştir. Dolayısıyla mısır kurutma tesisleri projelendirilirken bu siloların 
durumu dikkate alınabilirdi. 

TMO Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Teknik İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 
bulunan İşletme Şube Müdürlüğü işlemlerinin teftişi çerçevesinde “30 Ton/Saat 
Kapasiteli Mısır Kurutma Tesisleri Yapım İşi” incelenmiş ve 17.05.2017 tarih ve 1/2017 
sayılı raporda; ilgililerce açıklanması gereken hususlar belirtilmiştir.   

31.05.2017 tarih ve E.145450 sayılı yazı ile açıklama istenilen konulara açıklık 
getirilmiş olup, bu açıklamalar çerçevesinde Müfettişlik son görüşü olarak; 

“30 Ton/Saat kapasiteli 8 adet mısır kurutma cihazı temini ve tesisi işi için 
düzenlenen ihalenin ön hazırlığı için İşletme Şube Müdürlüğünce yeterince hassas ve 
dikkatli davranılmadığı, uygulama projesi ile aplikasyon çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan durum arasında önemli farklılıkların oluşmasının ve söz konusu işin seyri 
düşünüldüğünde  %10'luk iş artışının projenin erken sayılabilecek bir aşamasında 
kullanılmış olmasının bu görüşümüzü desteklediği, 

İş artışının erken bir aşamada kullanılmış olması nedeniyle projenin devamı için 
çareler arandığı, neticesinde de elevatör kulelerinin proje kapsamından çıkarılarak işin 
devamının sağlanmaya çalışıldığı, bu arada iş artışının önceden kullanılması nedeniyle 
değişiklik yapma imkanı çok sınırlı olan söz konusu iş için yeniden proje çizdirilmesine 
bir anlam verilemediği, 

Proje kapsamından çıkartılan elevatör kulelerinden ikisinin daha sonra Şube 
Müdürlükleri eliyle doğudan temin kapsamında zaten 30 Ton/Saat kapasiteli 8 adet 
mısır kurutma cihazı temini ve tesisi işinin yüklenicisi olan Ekmekçiler-İvme Ortak 
Girişimine yaptırılmasının Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri ile örtüşmediği 
kanaatine varılmakla birlikte, söz konusu iş 21.06.2016 tarihli ve 182549 sayılı Makam 
Oluru ile tasfiye edildiğinden bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığı, 

Bundan böyle birden fazla lokasyonda icra edilecek ve bir birinden farklılık 
göstermesi kaçınılmaz olan yapım işlerinde ihale öncesi çalışmalara daha fazla önem 
verilmesinin ve sözleşme ile eklerine ait hükümlerin uygulamasında daha titiz 
davranılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel İlkeler" başlıklı 5 inci 
maddesinde belirtilen "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, 
rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların 
uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlamakla sorumludur." ve "Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya  alımları 
ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükümlerine uygun davranılması,  
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27.01.2017 tarihleri arasında yapılmış ve eksiklikler tespit edilerek tamamlanması için 
13.02.2017 tarihine kadar süre verilmiştir. 

Yukarıda açıklanan gelişmelerin ihaleden kısa bir süre sonra ortaya çıkması, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, gerçek 
ihtiyaçlara göre uygulama projesi hazırlanmadan ihaleye çıkıldığını göstermektedir. 
Çumra ve Karapınar iş yerlerinde mısır kurutma tesisinin yeni çelik silolarla akuple 
çalışması gereği, süre uzatımına gerekçe gösterilmişse de bahsedilen siloların yapımı 
28.06.2012 tarihinde sözleşmeye bağlanmış, mısır kurutma tesisleri ise 2014 yılında 
ihale edilmiştir. Dolayısıyla mısır kurutma tesisleri projelendirilirken bu siloların 
durumu dikkate alınabilirdi. 

TMO Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Teknik İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 
bulunan İşletme Şube Müdürlüğü işlemlerinin teftişi çerçevesinde “30 Ton/Saat 
Kapasiteli Mısır Kurutma Tesisleri Yapım İşi” incelenmiş ve 17.05.2017 tarih ve 1/2017 
sayılı raporda; ilgililerce açıklanması gereken hususlar belirtilmiştir.   

31.05.2017 tarih ve E.145450 sayılı yazı ile açıklama istenilen konulara açıklık 
getirilmiş olup, bu açıklamalar çerçevesinde Müfettişlik son görüşü olarak; 

“30 Ton/Saat kapasiteli 8 adet mısır kurutma cihazı temini ve tesisi işi için 
düzenlenen ihalenin ön hazırlığı için İşletme Şube Müdürlüğünce yeterince hassas ve 
dikkatli davranılmadığı, uygulama projesi ile aplikasyon çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan durum arasında önemli farklılıkların oluşmasının ve söz konusu işin seyri 
düşünüldüğünde  %10'luk iş artışının projenin erken sayılabilecek bir aşamasında 
kullanılmış olmasının bu görüşümüzü desteklediği, 

İş artışının erken bir aşamada kullanılmış olması nedeniyle projenin devamı için 
çareler arandığı, neticesinde de elevatör kulelerinin proje kapsamından çıkarılarak işin 
devamının sağlanmaya çalışıldığı, bu arada iş artışının önceden kullanılması nedeniyle 
değişiklik yapma imkanı çok sınırlı olan söz konusu iş için yeniden proje çizdirilmesine 
bir anlam verilemediği, 

Proje kapsamından çıkartılan elevatör kulelerinden ikisinin daha sonra Şube 
Müdürlükleri eliyle doğudan temin kapsamında zaten 30 Ton/Saat kapasiteli 8 adet 
mısır kurutma cihazı temini ve tesisi işinin yüklenicisi olan Ekmekçiler-İvme Ortak 
Girişimine yaptırılmasının Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri ile örtüşmediği 
kanaatine varılmakla birlikte, söz konusu iş 21.06.2016 tarihli ve 182549 sayılı Makam 
Oluru ile tasfiye edildiğinden bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığı, 

Bundan böyle birden fazla lokasyonda icra edilecek ve bir birinden farklılık 
göstermesi kaçınılmaz olan yapım işlerinde ihale öncesi çalışmalara daha fazla önem 
verilmesinin ve sözleşme ile eklerine ait hükümlerin uygulamasında daha titiz 
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Bundan böyle sözleşme hükümlerinin uygulanmasında daha dikkatli 
davranılması, 

gerektiği”, belirtilmiştir. 
-Güvercinlik Ek Tesisleri Rehabilitasyonu: 
Bu proje için 2016 yılında 2.800 bin TL ödenek ayrılmış, ancak harcama 

yapılmamıştır. 
-Vasıta Baskülleri Projesi:  
Bu proje kapsamında 2016 yılında 711 bin TL tutarında ödenek ayrılmış olmakla 

birlikte yenilenen basküllerin parçaları ile iyileştirme yapılması ve işletme giderlerinden 
bir kısım basküllerin rehabilitasyonu yapıldığından proje ödeneklerini kullanmaya 
ihtiyaç olmamıştır. 

-Mevcut Binaların Depreme Dayanıklı Hale Dönüştürülmesi: 
Bu proje kapsamında,  12 milyon TL proje bedeli olan işle ilgili olarak 2015 

yılında 5.103 bin TL tutarında ödenek yer almıştır. 27.10.2015 tarih ve E.293791 sayılı 
yazıyla Polatlı Şubeye Beypazarı’nın, 27.10.2015 tarih ve E.293776 sayılı yazıyla 
Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne Bozova’nın, 27.10.2015 tarih ve E.293793 sayılı yazıyla 
Batman Şubeye Kurtalan’ın ve 26.10.2015 tarih ve E.292178 sayılı yazıyla Eskişehir 
Şube Müdürlüğünün mevcut binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi konularında 
ihale yapım yetkisi verilmiştir.  

2015 yılında bu proje kapsamında; 2015 yılının son ayında Beypazarı, Kurtalan 
ve Bozova Ajans Amirliklerinin hizmet binası yapımları ihale edilmişse de Beypazarı 
Ajans Amirliği hizmet binası işine ait sözleşme 2015 yılında, Kurtalan ve Bozova Ajans 
Amirliklerinin hizmet binası işi 2016 yılında sözleşmeye bağlanmıştır.  

2016 yılında proje için 8.600 bin TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenek 
çerçevesinde; 02.12.2015 tarihinde Beypazarı Ajans Amirliği hizmet binası 683 bin TL 
bedelle, 22.12.2015 tarihinde Kurtalan Ajans Amirliği hizmet binası 582 bin TL bedelle, 
Bozova Ajans Amirliği hizmet binası 08.12.2015 tarihinde 605 bin TL bedelle ihale 
edilmiştir.  

Beypazarı Ajans Amirliği hizmet binası dışında diğer diğer 2 ajans hizmet binası 
için 2015 yılında harcama yapılmamış, Beypazarı Ajans Amirliğinin hizmet binasının 
geçici kabulü, 31.10.2016, Kurtalan Ajans Amirliği hizmet binasının geçici kabulü 
04.11.2016 tarihinde yapılmış, Bozova Ajans Amirliği hizmet binasının tamamlanması 
2017 yılına kalmıştır. 

Beypazarı Ajans Amirliği hizmet binası işi 683 bin TL’ye ihale edilmişken 67 
bin TL ilave iş ve 7,1 bin TL iş eksilişi olması sonucunda sözleşme bedeli 742,9 bin 
TL’ye yükselmiştir.   

Bu iş için 2016 yılında toplam 1.774 bin TL harcama yapılmıştır. 
Projenin adı, “Mevcut Binaların Depreme Dayanıklı Hale Getirilmesi” olmasına 

rağmen, proje kapsamında ajans amirliklerine yeni hizmet binası yapılması yoluna 
gidilmiştir. Ayrıca, Kamu İhale Tebliğinin 19.1 maddesinde; 4734 sayılı Kanunun 
“İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin (b) 
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bendinde; “Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, 
idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği 
olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz 
ayında ihalenin sonuçlandırılmasının esas olduğu öngörülmesine rağmen hizmet binası 
ihaleleri 2015 yılının son ayında yapılmış, tamamlanması ise kısmen de olsa 2017 yılına 
kalmıştır. 

2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Kararın 7 nci maddesinin (b) fıkrasında; toplu projeler ile yatırım programında detayı 
tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde, proje adı ve karakteristik 
değişikliklerinin Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmek kaydıyla, kuruluşun bağlı veya 
ilgili olduğu Bakanının onayı ile yapılması öngörülmüştür. Kararda öngörülen gereklere 
uyulmadan, mevcut binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi projesi adı altında yeni 
hizmet binası yaptırılmıştır.  

Kamu İhale Tebliğinde öngörüldüğü üzere, yatırımlara ayrılan ödeneklerin yıl 
içinde kullanılacak şekilde ihale işlerinin tamamlanması ve gerekli izin alınmadan 
projelerde isim, karakteristik, ödenek, süre vb. değişiklikler yapılmaması önerilir.  

-Silo Otomasyon Sistemleri Rehabilitasyonu:  
Bu proje kapsamında 2016 yılında 3.263 bin TL tutarında ödenek ayrılan projede, 

yeniden yapılanma süreci gerekçe gösterilerek harcama yapılmamıştır. 
-Mevcut Depoların Toz Toplama Sistemleri Rehabilitasyonu: 
Proje için 2016 yılında 3.322 bin TL ödenek ayrılmış olup, bu kapsamda İzmir 

ve Polatlı Depolarının toz toplama sistemlerinin rehabilitasyonu için 2016 yılında 
toplam 524 bin TL harcama yapılmıştır. 

Polatlı İş Yerinde 2 silonun toz toplama sisteminin rehabilitasyonu 414 bin TL’ye 
ihale edilmiş olup, 30.12.2016 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır. 

İzmir Şube Müdürlüğü sahasında bulunan 60 bin Ton kapasiteli beton silonun 
kısmi rehabilitasyonu 109,5 bin TL’ye ihale edilmiş olup, 13.12.2016 tarihinde işin 
geçici kabulü yapılmıştır. 

bb) 2011A020090 Muhtelif Depolama Tesisleri Yapımı (2011-2019): 
400.000 bin TL ödenek ayrılan proje ile muhtelif iş yerlerinde 1 milyon ton 

kapasiteli tahıl deposu yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2012 yılında, 13 ayrı 
yerde toplam 300 bin ton kapasiteli, 2013 yılında 4 ayrı yerde 120 bin ton kapasiteli 
olmak üzere 420 bin ton kapasiteli depo ihalesi yapılmış, bir bölümü tamamlanmış olup, 
tamamlanmayanların işlemleri devam etmektedir. 

2016 yılı yatırım programında; çeşitli kapasitelerde 8 ayrı yerde toplam 155 bin 
ton ve yine çeşitli kapasitelerde 7 ayrı yerde toplam 135 bin ton kapasiteli depo 
yapılması için 70.924 bin TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, ihalesi 2013 yapılan 120 bin 
ton kapasiteli depolardan 3’ü için 8.500 bin TL ve malzeme depoları için 5.000 bin TL 
ödenek ayrılmıştır. Tahıl ve malzeme depoları için 2016 yılında ayrılan ödenek 84.424 
bin TL olup, harcama 1.978 bin TL olmuştur.  
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Ayrılan ödeneğe göre bu kadar az harcama yapılması, depo ihtiyacının, uzun 
süreli kiralama garantisi verilerek özel sektöre çeşitli yerlerde toplam 3 milyon ton 
kapasitede depo yaptırılarak karşılanması yoluna gidilmesinden kaynaklanmış, 
dolayısıyla yatırım programındaki 155 bin ton ve 135 bin ton kapasiteli depoların 
yapımına başlanmamıştır.    
 -155 ve 135 bin Ton Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi: 

Muhtelif Depolama Tesisleri (2011A020090) proje kapsamında; Bozova, Kahta, 
Keskin Kadınhanı, Sorgun, Kaman, Karaman ve Antakya iş yerlerine toplam 155 bin 
ton kapasitede; Uzunköprü, Kurtalan, Mermer, Araban, Kırklareli, K.Maraş ve Havsa iş 
yerlerine toplam 135 bin ton kapasitede hububat deposu yaptırılması için 70.424 bin TL 
ödenek ayrılmışsa da uzun süreli kiralama garantisi verilerek özel sektöre depo 
yaptırılması yoluna gidildiğinden bu depoların inşaatına başlanmamıştır. 

-Hayrabolu Malzeme Deposu: 
Hayrabolu malzeme deposu yapım işi 23.12.2015 tarihinde 542 bin TL bedelle iş 

yeri tesliminden itibaren 90 gün içinde tamamlanmak üzere sözleşmeye bağlanmıştır. 
İşe başlanması ve çalışılamayacak günler dikkate alınarak 19.01.2016 tarihinde 33 gün 
ek süre verilmiştir. 548 bin TL tutarında iş yaptırılmıştır. 

31.05.2016 tarihinde ödenek durumu itibarıyla 18.04.2016 tarihinde iş 
durdurulmuş ve 01.06.2016 tarihinde yeniden başlatılmış ve işin bitim tarihi 29.06.2016 
tarihine uzatılmıştır. 

Geçici kabul itibar tarihi 19.08.2016 olmak üzere 02.09.2016 tarihinde geçici 
kabulü yapılmış ve kabul eksiklikleri belirtilerek 05.09.2016 tarihinden itibaren 20 gün 
süre verilmiştir. Ancak yüklenici geçici kabul tutanağını imzalamaktan imtina etmiştir.   

İşin geçici kabulü 02.09.2016 tarihinde yapılmış, 05.12.2016 tarihinde 98.773 TL 
yükleniciye istihkak ödemesi gerçekleştirilmiş, toplamda 6 bin TL iş artışı olmuştur. 

2-İmalat-Kimya Sektörü: 
a)2016 yılında bitenler: 
aa)Haşhaş kapsül deposu (2013C110140): 
2013C110140 proje nolu “Haşhaş Kapsül Deposu” yapım işinin proje bedeli 10,5 

milyon TL olup, 2016 yılı ödeneği 4,0 milyon TL’dir. 
5.000 ton kapasiteli haşhaş kapsül deposu için yapılan ihalede, en uygun teklifi 

veren firma ile 09.04.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  
Sözleşmede, 600 takvim günü içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale 

gelmesi gereken işin, bitiş tarihi 03.12.2016 olarak belirlenmiştir. 
İşe ilişkin yer teslimi, 14.04.2015 tarihinde yapılmış olup sözleşme bedeli 

7.875.0000 TL’dir. Sözleşme gereği, yükleniciye avans verilmemiştir.  
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 21 inci maddesine istinaden sözleşme bedelinin 

%10’u kapsamında iş artışı talebi olmuş, 26.07.2016 tarihinde düzenlenen “teknik 
rapor”da iş artışı ve eksilişi yapılmıştır.  
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Firmaca, 03.12.2016 tarihi itibariyle işin bittiği ve geçici kabule hazır olduğu 
bildirilmiştir.  Düzenlenen geçici kabul tutanağı 15.05.2017 tarih, 133670 sayılı Makam 
Olur’u ile kabul edilmiş, 106.042 TL kesin hak ediş bedeli ile birlikte kesin hesaba ilişkin 
26.05.2017 tarih, 139275 sayılı Makam Olur’u alınmış, dolayısıyla söz konusu iş, iş artışı 
ile birlikte 8.034.064 TL bedelle tamamlanmıştır. 

ab) Hammadde ve Mamul Maddelerin Elektronik İzlenimi (2015C110110): 
“Hammadde ve Mamul Maddelerin Elektronik İzlenimi” yapım işinin proje bedeli 

4,3 milyon TL’dir. 
2016 yılında, söz konusu proje ile ilgili olarak ihale yapılmamış olup nakdi bir 

harcama da bulunmamaktadır. 
Yapılan incelemede, söz konusu proje için, aşağıda açıklanan, “Yeni Alkaloid 

Üretim Hattı” projesinin tamamlanmasının beklendiği, görülmüştür.  
b)2016 yılından sonraya kalanlar: 
ba)Yeni Alkaloid Üretim Hattı (2015C110130): 
2014 yılı Yatırım Programında, İmalat-Kimya Sektörü 2014C110070 nolu 

muhtelif işler kapsamında AAF’de 5.000 ton/yıl ve 10.000 ton/yıl kapsül işleyebilecek 
Yeni Alkaloid Üretim Tesisi kurulması için 2014 yılında hizmet alımı yapılmıştır. 

10.000 ton/yıl ve 5.000 ton /yıl haşhaş kapsülü işleyebilecek “Yeni Alkaloid 
Üretim Tesisi Mühendislik, Gözetim, Müşavirlik Hizmetleri İşi” için 06.07.2014 
tarihinde çıkılan ihale sonucu bir firma ile 10.10.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
İşin bitirme süresi 15.01.2015 olup, söz konusu sözleşme, birim fiyat sözleşmesidir. Her 
bir iş kalemi için belirlenen birim fiyatların toplamı 3.800.000 TL’dir. 2014 yılında, 
1.520.000 TL’si, 2015 yılında da 2.280.000 TL’si ödenmiştir. 

Toplamı 3.800.000 TL olan söz konusu işlerden biri, 10.000 ton/yıl kapsül 
işleyecek yeni alkaloid üretim tesisi mühendislik ve müşavirlik hizmeti olup bedeli 
1.150.000 TL’dir.  

Diğeri ise 5.000 ton/yıl haşhaş kapsülü işleyebilecek (2.500 ton/yıl tebainli kapsül 
ve 2.500 ton/yıl noskapinli kapsül) yeni alkaloid üretim tesisi mühendislik ve müşavirlik 
hizmetleri olup bedeli 2.650.000 TL’dir.  

10.000 ton/yıl ve 5.000 ton/yıl haşhaş kapsülü işleyebilecek yeni Alkaloid Üretim 
Tesisi Kurulması projesinin hayata geçirilebilmesi amacıyla proses etüdü, temel ve detay 
mühendislik hizmetleri, gözetim ve müşavirlik hizmetleri alımı kapsamında, zemin 
etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat ve proses uygulama ve detay projelerinin 
hazırlanması, proses akım şemasının ve tüm parametrelerin yangın ve gaz detektör 
sistemlerinin seçilmesi vb. tüm mühendislik hizmetlerinin gözetim ve müşavirlik 
hizmetlerinin sağlaması amaçlanmıştır. 

2016 yılı Yatırım listesinde, İmalat- Kimya Sektörü 2015C110130 proje numarası 
ile izlenmiş olan söz konusu iş için ihaleye başlamadan önce ar-ge ve know-how 
çalışmalarının yapılması gerektiğinden bahisle ilgili Daire Başkanlığınca Genel 
Müdürlük Makamına yazılan yazıda; “…söz konusu üretim ileri teknoloji ve know-how 
içermesi nedeniyle bu konuda bu güne kadar bir gelişme sağlanamamıştır. Ülkemizde söz 
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Firmaca, 03.12.2016 tarihi itibariyle işin bittiği ve geçici kabule hazır olduğu 
bildirilmiştir.  Düzenlenen geçici kabul tutanağı 15.05.2017 tarih, 133670 sayılı Makam 
Olur’u ile kabul edilmiş, 106.042 TL kesin hak ediş bedeli ile birlikte kesin hesaba ilişkin 
26.05.2017 tarih, 139275 sayılı Makam Olur’u alınmış, dolayısıyla söz konusu iş, iş artışı 
ile birlikte 8.034.064 TL bedelle tamamlanmıştır. 

ab) Hammadde ve Mamul Maddelerin Elektronik İzlenimi (2015C110110): 
“Hammadde ve Mamul Maddelerin Elektronik İzlenimi” yapım işinin proje bedeli 

4,3 milyon TL’dir. 
2016 yılında, söz konusu proje ile ilgili olarak ihale yapılmamış olup nakdi bir 

harcama da bulunmamaktadır. 
Yapılan incelemede, söz konusu proje için, aşağıda açıklanan, “Yeni Alkaloid 

Üretim Hattı” projesinin tamamlanmasının beklendiği, görülmüştür.  
b)2016 yılından sonraya kalanlar: 
ba)Yeni Alkaloid Üretim Hattı (2015C110130): 
2014 yılı Yatırım Programında, İmalat-Kimya Sektörü 2014C110070 nolu 

muhtelif işler kapsamında AAF’de 5.000 ton/yıl ve 10.000 ton/yıl kapsül işleyebilecek 
Yeni Alkaloid Üretim Tesisi kurulması için 2014 yılında hizmet alımı yapılmıştır. 

10.000 ton/yıl ve 5.000 ton /yıl haşhaş kapsülü işleyebilecek “Yeni Alkaloid 
Üretim Tesisi Mühendislik, Gözetim, Müşavirlik Hizmetleri İşi” için 06.07.2014 
tarihinde çıkılan ihale sonucu bir firma ile 10.10.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
İşin bitirme süresi 15.01.2015 olup, söz konusu sözleşme, birim fiyat sözleşmesidir. Her 
bir iş kalemi için belirlenen birim fiyatların toplamı 3.800.000 TL’dir. 2014 yılında, 
1.520.000 TL’si, 2015 yılında da 2.280.000 TL’si ödenmiştir. 

Toplamı 3.800.000 TL olan söz konusu işlerden biri, 10.000 ton/yıl kapsül 
işleyecek yeni alkaloid üretim tesisi mühendislik ve müşavirlik hizmeti olup bedeli 
1.150.000 TL’dir.  

Diğeri ise 5.000 ton/yıl haşhaş kapsülü işleyebilecek (2.500 ton/yıl tebainli kapsül 
ve 2.500 ton/yıl noskapinli kapsül) yeni alkaloid üretim tesisi mühendislik ve müşavirlik 
hizmetleri olup bedeli 2.650.000 TL’dir.  

10.000 ton/yıl ve 5.000 ton/yıl haşhaş kapsülü işleyebilecek yeni Alkaloid Üretim 
Tesisi Kurulması projesinin hayata geçirilebilmesi amacıyla proses etüdü, temel ve detay 
mühendislik hizmetleri, gözetim ve müşavirlik hizmetleri alımı kapsamında, zemin 
etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat ve proses uygulama ve detay projelerinin 
hazırlanması, proses akım şemasının ve tüm parametrelerin yangın ve gaz detektör 
sistemlerinin seçilmesi vb. tüm mühendislik hizmetlerinin gözetim ve müşavirlik 
hizmetlerinin sağlaması amaçlanmıştır. 

2016 yılı Yatırım listesinde, İmalat- Kimya Sektörü 2015C110130 proje numarası 
ile izlenmiş olan söz konusu iş için ihaleye başlamadan önce ar-ge ve know-how 
çalışmalarının yapılması gerektiğinden bahisle ilgili Daire Başkanlığınca Genel 
Müdürlük Makamına yazılan yazıda; “…söz konusu üretim ileri teknoloji ve know-how 
içermesi nedeniyle bu konuda bu güne kadar bir gelişme sağlanamamıştır. Ülkemizde söz 

 

 
 

konusu know-how’a sahip firma veya kuruluş bulunmaması ve ülkemizde üretilen haşhaş 
kapsüllerinin kendisine özgü morfolojik, fiziksel ve kimyasal yapının olması nedenleriyle 
bu konuda AR-GE çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Haşhaştan elde edilen ürünlerin 
yeni ve en uygun teknoloji ile üretilebilmesi, derinliği olmayan piyasada rekabetçi 
olunabilmesini teminen yenilik ve yerlileştirmeyi gerçekleştirmek için AR-GE çalışması 
yaptırılması Başkanlığımca gerekli görülmektedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi 
haline yüksek teknolojik bilgi ve know-how gerektiren “Yeni Alkaloid Üretim Hattı”na 
ilişkin AR-GE çalışmaları yapmak suretiyle yenilik ve yerlileştirmenin sağlanmasını 
teminen 4734 sayılı Kanun’un İstisnalar başlıklı 3 üncü maddesi (g) bendi kapsamında 
AAF tarafından AR-GE çalışması yaptırılması için AAF İşletme Müdürlüğünün 
yetkilendirilmesi ve gerekli ihale izninin verilmesi hususu”, teklif edilmiş ve konu ile 
ilgili Makam Olur’u alınmıştır. 

Yapılan incelemede; biri kamu kurumu olan Temsan- Türkiye Elektromekanik 
Sanayi AŞ, diğeri özel sektörde kimya alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından 
teklif verilmekle birlikte ihaleye kamu kurumu olan Temsan’ın katıldığı, nihayetinde işin 
705.000 TL (KDV hariç) bedelle söz konusu kamu kuruluşuna verilerek,  “Yeni Alkaloid 
Üretim Hattı Araştırma Geliştirme ve Know-How İçin Arge Hizmet Alımı” adı altında 
teknik şartname hazırlandığı ve bu kapsamda sözleşmenin imzalandığı, sözleşme 
metninde, işin süresinin 6 ay olduğu, tarafların mutabakatıyla sözleşme süresinin 
uzatılabileceğinin, belirtildiği, görülmüş olup, 2016 yılı içerisinde, proje ile ilgili bir 
harcama bulunmamaktadır. 

2014 yılından bu yana devam eden Yeni Alkaloid Üretim Hattı ile ilgili 
çalışmaların, yapılan harcamanın parasal boyutu da dikkate alınarak, en kısa zamanda 
sonuçlandırılması önerilir. 

bb) Su Arıtma Tesisi Yapımı (2015C110140): 
Afyon Alkaloidleri Fabrikası Su Arıtma Tesisi 1984 yılından bu yana yapılan 

sayısız girişim ve sürdürülen çabaya rağmen bir türlü sağlıklı olarak işletilememiş ve “Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ” çerçevesinde belirlenen kriterleri sağlayamamıştır.  

Konuya ilişkin olarak; Afyon Alkaloidleri Fabrikası’nın (AAF) yüksek kirlilik 
değeri olan atık suyunun arıtılması için mevcut atık su arıtma tesisinin 
modernizasyonunun yapılması işi, anahtar teslimi 2.654.000 Avro bedelle ihale edilmiş 
ve 02.09.2005 tarihli sözleşme imzalanmıştır. 

İlgili sözleşme uyarınca taahhüdün sözleşme hükümlerine göre yerine 
getirilmemesi nedeniyle, sözleşme, Kurum tarafından, 05.11.2008 tarihinde feshedilerek, 
teminat, gelir kaydedilmiştir. 

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan iş ve işlemler aşağıda özetlenmiştir. 
-TMO tarafından işin teknik ve idari şartname ile sözleşme hükümlerine uygun 

olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle, iş ortaklığı ile sigorta şirketi aleyhine Ankara 3. 
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/493 E. sayılı dosyası ile 2.654.000 Avro bedelli dava 
açılmıştır. 

-İş ortaklığı tarafından, sözleşmenin haksız yere feshedildiği iddiasıyla, Ankara 9. 
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/48 E. sayılı dosyası ile fazlaya ilişkin hakları saklı 
tutmak kaydıyla, 100.000 TL bedelli dava açılmıştır.  
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-Bu iki dava Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinde birleştirilmiştir. 
-TMO tarafından, iş ortaklığının elektrik, su vb. sarf maddelerinin kullanımından 

doğan 395.164,40 TL’nin 119.755,12 TL faiziyle birlikte 514.919,52 TL olan borcunu 
ödememesi nedeniyle, söz konusu bedelin %35 sözleşme faiziyle birlikte tahsili ve cezalı 
çalışma süresinden kaynaklanan 127.392 Avro borcun tahsili için Bolvadin Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2009/101 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır.  

-Söz konusu bu dava da, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/48 E. sayılı 
dosyasındaki dava ile birleştirilmiştir. 

Yapılan incelemede, davanın sonuçlandığı, 
-İş ortaklığı tarafından 100.000 TL üzerinden Kurum aleyhine açılan davanın ret 

edilerek TMO lehine,  
-TMO tarafından, iş ortaklığı ve sigorta şirketi aleyhine 2.654.000 Avro üzerinden 

açılan davanın, 2.523.570 Avro üzerinden, iş ortaklığı yönünden Kurum lehine, sigorta 
şirketi yönünden Kurum aleyhine, 

-TMO tarafından iş ortaklığı aleyhine elektrik, su vb. sarf maddelerinin 
kullanımından doğan 514.919,52 TL ve cezalı çalışma süresinden kaynaklanan 127.392 
Euro’nun tahsili için açılan davanın; 332.866,39 TL ve 21.232 Avro üzerinden kısmen 
TMO lehine sonuçlandığı, 

-Konuya ilişkin karar hakkında, bir üst mahkemeye gitmek için TMO tarafından 
çalışma yapıldığı,  

görülmüştür. 
Afyon Alkaloidleri Fabrikası atık suyu nadir rastlanan bir atık su olup arıtılması 

işi için laboratuvar çalışmalarına devam edilmesi gerekli görülmüş, bu kapsamda 2013-
2014 yılı yatırım programında, “AAF’nin Endüstriyel Atık Sularının Arıtılabilirliğinin 
Araştırılması” konusunda bir etüt- proje programlanmış ve yaklaşık 20 ay sürecek 
çalışma için TÜBİTAK-MAM Çevre Enstitüsü ile 10.06.2013 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, 24.02.2015 tarihinde çalışma tamamlanarak çeşitli çözüm önerileri 
getirilmiştir.  

TÜBİTAK- MAM ile 10.06.2013 tarihinde yapılan sözleşme kapsamındaki iş, 
24.02.2015 tarihinde bitirilmiş ve 11.03.2015 tarihinde de kabul tutanağı düzenlenmiştir. 

 Afyon Alkaloidleri Fabrikasının endüstriyel atık sularının arıtımı için uygun 
yöntemlerin araştırılması işi için TÜBİTAK -MAM’a 2013 yılından iş bitimine kadar,  
toplam 847.450 TL (KDV hariç) ödenmiştir.  

TÜBİTAK-MAM tarafından 4 seçenek sunulmuş olup, bu seçeneklerden birinin 
mevcut anaerobik (AN) ve aerobik  (AE) AAT’nin ultrafikasyon ve nanofiltrasyon 
sistemi ilave edilerek iyileştirilmesi olduğu, ancak bu seçeneğin halen yargı süreci devam 
eden mevcut tesisin kullanımının mümkün olması halinde geçerli olduğu, bu seçeneğin 
idari ve hukuki gerekçelerle mümkün olmaması halinde “membran biyoreaktör (MBR) 
ve NF (nanofiltrasyon) sistemi” olduğu belirtilmiş, ancak bu çalışmada atık su sorununa 
çözüm olacak seçeneklerin laboratuvar ölçeğinde tespit edildiği, yönetim tarafından 
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-Bu iki dava Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinde birleştirilmiştir. 
-TMO tarafından, iş ortaklığının elektrik, su vb. sarf maddelerinin kullanımından 

doğan 395.164,40 TL’nin 119.755,12 TL faiziyle birlikte 514.919,52 TL olan borcunu 
ödememesi nedeniyle, söz konusu bedelin %35 sözleşme faiziyle birlikte tahsili ve cezalı 
çalışma süresinden kaynaklanan 127.392 Avro borcun tahsili için Bolvadin Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2009/101 E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır.  

-Söz konusu bu dava da, Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/48 E. sayılı 
dosyasındaki dava ile birleştirilmiştir. 

Yapılan incelemede, davanın sonuçlandığı, 
-İş ortaklığı tarafından 100.000 TL üzerinden Kurum aleyhine açılan davanın ret 

edilerek TMO lehine,  
-TMO tarafından, iş ortaklığı ve sigorta şirketi aleyhine 2.654.000 Avro üzerinden 

açılan davanın, 2.523.570 Avro üzerinden, iş ortaklığı yönünden Kurum lehine, sigorta 
şirketi yönünden Kurum aleyhine, 

-TMO tarafından iş ortaklığı aleyhine elektrik, su vb. sarf maddelerinin 
kullanımından doğan 514.919,52 TL ve cezalı çalışma süresinden kaynaklanan 127.392 
Euro’nun tahsili için açılan davanın; 332.866,39 TL ve 21.232 Avro üzerinden kısmen 
TMO lehine sonuçlandığı, 

-Konuya ilişkin karar hakkında, bir üst mahkemeye gitmek için TMO tarafından 
çalışma yapıldığı,  

görülmüştür. 
Afyon Alkaloidleri Fabrikası atık suyu nadir rastlanan bir atık su olup arıtılması 

işi için laboratuvar çalışmalarına devam edilmesi gerekli görülmüş, bu kapsamda 2013-
2014 yılı yatırım programında, “AAF’nin Endüstriyel Atık Sularının Arıtılabilirliğinin 
Araştırılması” konusunda bir etüt- proje programlanmış ve yaklaşık 20 ay sürecek 
çalışma için TÜBİTAK-MAM Çevre Enstitüsü ile 10.06.2013 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, 24.02.2015 tarihinde çalışma tamamlanarak çeşitli çözüm önerileri 
getirilmiştir.  

TÜBİTAK- MAM ile 10.06.2013 tarihinde yapılan sözleşme kapsamındaki iş, 
24.02.2015 tarihinde bitirilmiş ve 11.03.2015 tarihinde de kabul tutanağı düzenlenmiştir. 

 Afyon Alkaloidleri Fabrikasının endüstriyel atık sularının arıtımı için uygun 
yöntemlerin araştırılması işi için TÜBİTAK -MAM’a 2013 yılından iş bitimine kadar,  
toplam 847.450 TL (KDV hariç) ödenmiştir.  

TÜBİTAK-MAM tarafından 4 seçenek sunulmuş olup, bu seçeneklerden birinin 
mevcut anaerobik (AN) ve aerobik  (AE) AAT’nin ultrafikasyon ve nanofiltrasyon 
sistemi ilave edilerek iyileştirilmesi olduğu, ancak bu seçeneğin halen yargı süreci devam 
eden mevcut tesisin kullanımının mümkün olması halinde geçerli olduğu, bu seçeneğin 
idari ve hukuki gerekçelerle mümkün olmaması halinde “membran biyoreaktör (MBR) 
ve NF (nanofiltrasyon) sistemi” olduğu belirtilmiş, ancak bu çalışmada atık su sorununa 
çözüm olacak seçeneklerin laboratuvar ölçeğinde tespit edildiği, yönetim tarafından 

 

 
 

seçilecek çözüm yönteminin mutlaka pilot ölçekte test edilmesi gerektiği, ifade 
edilmiştir.  

TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan çalışma sonucunda elde edilen ve 10 başlık 
altında sunulan özet çalışmanın, potasyumdan gübre üretilebileceği, atık su arıtma 
sisteminden açığa çıkan stabilize arıtma çamurların (biyokatılar), zirai atıklarla uygun 
oranda karıştırılıp kompostlaştırılarak araziye uygulanabileceği, katı atık depolama 
tesislerinde günlük veya nihai örtü malzemesi olarak kullanılabileceği ya da çimento 
fabrikalarında ek yakıt olarak kullanmak vb. faydalar sağlanabileceği belirtilmiştir.  

Ayrıca, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği bölümü hocalarından 
birinin danışmanlığı da alınarak, laboratuvar çalışması doğrultusunda tatbik edilen arıtma 
metoduna uygun, pilot ölçekte çalışma yapılması için, teknik şartname hazırlanarak 
ihaleye çıkılmış, 24.06.2014 tarihinde yapılan sözleşme gereği ihaleyi alan firma, 200 lt/ 
gün kapasiteli pilot ölçekli su arıtma tesisini kurup çalıştırmış, bu çalışmaya ait analizler, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı bağımsız laboratuvarlarda yaptırılmış, çalışma 
sonucunda da işletme atık suları için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde istenen deşarj 
standartlarının çok altında (olumlu anlamda) sonuç alındığı, belirtilmiştir.   

Afyon Alkaloidleri Fabrikasının “Endüstriyel Atık Sularının Arıtılması İçin Pilot 
Tesis Alım İşi”ni üstlenen firmaya, 24.06.2014 tarihinde yapılan sözleşme gereği 180 
takvim günü süre verilmiş olup firma, işi 19.12.2014 tarihinde bitirmiş, 29.12.2014 
tarihinde kabul tutanağı düzenlenmiş ve toplam 96.500 TL (KDV hariç) ödeme 
yapılmıştır. Firmanın hazırlamış olduğu rapor, “ Afyon Alkaloid Tesisi Atıksularının 
Entegre Membran Biyoreaktör Prosesi ile Arıtılması”, yöntemine göre yapılan 
çalışmanın sonucunu içermektedir. 

Konuya ilişkin olarak, Yönetim Kuruluna sunulan 30.07.2015 tarih, 202912 sayılı 
yazıda;  24.06.2014-19.12.2014 tarihleri arasında yapılan çalışmada, pilot ölçekli arıtma 
sisteminden alınan olumlu sonuç neticesinde membran biyoreaktör ve nanofiltrasyon 
sisteminin önerildiği, AAF’nin endüstriyel atık suyunun Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliğinde belirtilen parametrelere uygunluğunun sağlanması için TÜBİTAK 
raporunda önerilen membran biyoreaktör ve nanofilitrasyon yöntemiyle yeni bir arıtma 
sisteminin tesis edilmesi gerektiğinin, ifade edildiği, 2015 yılı Yatırım Programında yer 
almayan projenin gerçekleştirilmesi hususunda yılı içerisinde ödenek sağlanması 
gerektiği, 29 milyon TL proje tutarı ve 3 yıllık proje olarak 2015 Yılı Yatırım Programına 
alınması ve 2015 yılı için ihtiyaç duyulan 5 milyon TL ödeneğin, 2015 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’ın 6 ncı maddesi gereği 
Kalkınma Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması konusunda, karar alınması talep 
edilmiş ve Yönetim Kurulunun 31.07.2015 tarih, 11/73-8 sayılı kararıyla, 30.07.2015 
tarih, 202912 sayılı teklif ve ekleri kabul edilmiştir.  

2015C110140 proje nolu  “Su Arıtma Tesisi” yapımının proje bedeli 31,5 milyon 
TL olup 2016 yılı yatırım programındaki ödeneği 10,0 milyon TL’dir.  

2016 yılında atık su arıtma tesisi yapım ve işletim işine ilişkin hazırlanan teknik 
şartnamede; işin konusu, “Afyon Alkaloidleri Fabrikasının (AAF) yüksek kirlilik değeri 
olan atık sularının, günümüzde uygulanan en son entegre membran biyoreaktör (MBR) 
ve nanofiltrasyon (NF) sistemlerinin kullanılarak arıtılması ve bir yıl boyunca işletilmesi 
işi” olarak tanımlanmıştır.  
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Pazarlık usulüne göre 04.11.2016 tarihinde yapılan ihalede, 29.750.000 TL teklif 
veren firma ile 19.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup söz konusu işe ait “iş 
programı”nda, 2016 yılında yapılacak iş, sadece, yer teslimi olarak yer almıştır. 
Dolayısıyla 2016 yılında nakdi ya da fiziki gerçekleşme olmamıştır. 

Anahtar teslimi götürü bedel olan iş ile ilgili yükleniciyle yapılan sözleşmede; 
yüklenicinin taahhüdünün tamamını, iş yeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, sürenin 
hesaplanmasında havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi 
tatil günleri dikkate alındığından, ayrıca süre uzatımı verilmeyeceği, iş yerinde havanın 
fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günler 01.12-01.04 tarihleri arasındaki 120 
gün olduğu, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı bu iş için avans verilmeyeceği, 
belirtilmiştir.  

26.12.2016 tarihinde yer teslim tutanağı düzenlemiş ve firmaya yazılan yazı ile 
işin süresinin bu tarih itibariyle başladığı, bildirilmiştir. 

19.12.2016 tarihinde yapılan sözleşmede işin tamamının alt yükleniciye 
devredilmeyeceği hükmü yer almış olmakla beraber, işi üstlenen firma, bir alt yüklenici 
ile sözleşme imzalamış ve sözleşmede, “Sözleşmeye konu işin yapımı için alt yüklenici 
tarafından öngörülen maliyetler tutarı ile toplam kâr tutarından oluşmak üzere 
sözleşmeye konu işlerin bedeli toplam 28.170.755 TL + KDV olduğu, belirtilmiştir.  

Yapılan sözleşmenin en önemli maddelerinden biri “profesyonel sorumluluk 
sigortası” başlıklı 33.2 nci maddesi olup, söz konusu maddede; “Yüklenici, işin 
tamamlanmasından sonra yapılacak Test ve Kapasite Çalışmaları da Teknik Şartnamede 
istenen arıtma özelliklerinin sağlanamamasından ve sistemin amaçlanan faydalara 
ulaşmamasından dolayı doğabilecek idare zararına karşılık olarak işin “Profesyonel 
Sorumluluk Sigortasını yaptıracak, sigortalı olan idare, zararını poliçeden tazmin 
edecektir. Poliçede sigorta limiti, sözleşme bedeli tutarında olacaktır. Sigorta poliçesi ve 
şartları idarece incelenerek uygun bulunması durumunda kabul edilecektir. Sigorta 
yapılmadan hak ediş ödemesi yapılmaz. Profesyonel Sorumluluk Sigortasına ait giderler, 
ithalat giderleri, muayene, tescil, standart işlemleri giderleri, patent tasarım, know-how 
diğer fikri ve telif hakkı giderleri hizmet alımları, idarenin belirlediği bir üniversite veya 
TÜBİTAK’tan alınacak her türlü müşavirlik hizmet bedelleri eğitim giderleri; 
Yüklenicinin teknik şartnamede tarif edilen sisteme göre yapacağı/ yaptıracağı projelerin 
bedeli ile bu projelerin ilgili makamlardan alınacak onayların bedeli sözleşme bedeline 
dahildir.”, hükümlerine yer verilmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle, “profesyonel sorumluluk sigortası” ile ilgili sigortanın 
tanımı ve kapsamı hususunda, yükleniciyle anlaşmazlık olduğu ve konuya ilişkin 
yazışmaların devam ettiği, görülmüştür.  

2005 yılı Yatırım Programında yer alan Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesi 
kapsamında yüklenici tarafından önerilen sistemin projesinin Çevre ve Orman Bakanlığı 
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından onaylandığı, ancak yüklenicinin süresi içinde 
tesisi tamamlayamayarak talebi doğrultusunda değişik gerekçelerle ek süreler verilmiş 
olmasına rağmen deneme çalışmalarına başlayamadığı, taahhüdünü yerine 
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Pazarlık usulüne göre 04.11.2016 tarihinde yapılan ihalede, 29.750.000 TL teklif 
veren firma ile 19.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanmış olup söz konusu işe ait “iş 
programı”nda, 2016 yılında yapılacak iş, sadece, yer teslimi olarak yer almıştır. 
Dolayısıyla 2016 yılında nakdi ya da fiziki gerçekleşme olmamıştır. 

Anahtar teslimi götürü bedel olan iş ile ilgili yükleniciyle yapılan sözleşmede; 
yüklenicinin taahhüdünün tamamını, iş yeri teslim tarihinden itibaren 550 gün içinde 
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu, sürenin 
hesaplanmasında havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi 
tatil günleri dikkate alındığından, ayrıca süre uzatımı verilmeyeceği, iş yerinde havanın 
fen noktasından çalışmaya uygun olmayan günler 01.12-01.04 tarihleri arasındaki 120 
gün olduğu, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılacağı bu iş için avans verilmeyeceği, 
belirtilmiştir.  

26.12.2016 tarihinde yer teslim tutanağı düzenlemiş ve firmaya yazılan yazı ile 
işin süresinin bu tarih itibariyle başladığı, bildirilmiştir. 

19.12.2016 tarihinde yapılan sözleşmede işin tamamının alt yükleniciye 
devredilmeyeceği hükmü yer almış olmakla beraber, işi üstlenen firma, bir alt yüklenici 
ile sözleşme imzalamış ve sözleşmede, “Sözleşmeye konu işin yapımı için alt yüklenici 
tarafından öngörülen maliyetler tutarı ile toplam kâr tutarından oluşmak üzere 
sözleşmeye konu işlerin bedeli toplam 28.170.755 TL + KDV olduğu, belirtilmiştir.  

Yapılan sözleşmenin en önemli maddelerinden biri “profesyonel sorumluluk 
sigortası” başlıklı 33.2 nci maddesi olup, söz konusu maddede; “Yüklenici, işin 
tamamlanmasından sonra yapılacak Test ve Kapasite Çalışmaları da Teknik Şartnamede 
istenen arıtma özelliklerinin sağlanamamasından ve sistemin amaçlanan faydalara 
ulaşmamasından dolayı doğabilecek idare zararına karşılık olarak işin “Profesyonel 
Sorumluluk Sigortasını yaptıracak, sigortalı olan idare, zararını poliçeden tazmin 
edecektir. Poliçede sigorta limiti, sözleşme bedeli tutarında olacaktır. Sigorta poliçesi ve 
şartları idarece incelenerek uygun bulunması durumunda kabul edilecektir. Sigorta 
yapılmadan hak ediş ödemesi yapılmaz. Profesyonel Sorumluluk Sigortasına ait giderler, 
ithalat giderleri, muayene, tescil, standart işlemleri giderleri, patent tasarım, know-how 
diğer fikri ve telif hakkı giderleri hizmet alımları, idarenin belirlediği bir üniversite veya 
TÜBİTAK’tan alınacak her türlü müşavirlik hizmet bedelleri eğitim giderleri; 
Yüklenicinin teknik şartnamede tarif edilen sisteme göre yapacağı/ yaptıracağı projelerin 
bedeli ile bu projelerin ilgili makamlardan alınacak onayların bedeli sözleşme bedeline 
dahildir.”, hükümlerine yer verilmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle, “profesyonel sorumluluk sigortası” ile ilgili sigortanın 
tanımı ve kapsamı hususunda, yükleniciyle anlaşmazlık olduğu ve konuya ilişkin 
yazışmaların devam ettiği, görülmüştür.  

2005 yılı Yatırım Programında yer alan Su Arıtma Tesisi Modernizasyonu Projesi 
kapsamında yüklenici tarafından önerilen sistemin projesinin Çevre ve Orman Bakanlığı 
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından onaylandığı, ancak yüklenicinin süresi içinde 
tesisi tamamlayamayarak talebi doğrultusunda değişik gerekçelerle ek süreler verilmiş 
olmasına rağmen deneme çalışmalarına başlayamadığı, taahhüdünü yerine 

 

 
 

getiremediğinden, sözleşmesinin feshedildiği, bu suretle yüklenici ile TMO arasında 
başlayan hukuki sürecin devam ettiği dikkate alınarak;   

Bolvadin/ Afyonkarahisar’da kurulu bulunan Afyon Alkaloid Fabrikası için, 
19.12.2016 tarihinde sözleşmeye bağlanan “Su Arıtma Tesisi Yapım İşi’nin; sözleşmede 
belirtilen sürede ve belirlenen esaslar çerçevesinde bitirilerek atık suların istenilen 
şartlarda arıtılmasının sağlanması önerilir.  

- İmalat-Kimya sektöründe; 2016 yılında yatırım projeleri içerisinde yer 
almayan ancak önceki yıllar yatırım projeleri içerisinde yer alan ve çalışmaları 
devam eden işler:  

-DGPS Haşhaş Ölçüm Kontrol Sistemi:  
2015 yılı Yatırım Programında yer alan, 2015C110120 nolu projenin 2015 yılı 

proje tutarı 3,5 milyon TL, program ödeneği ise 2.200 bin TL iken yıl içerisinde yapılan 
ödenek aktarması sonucunda 200 bin TL’ye düşürülmüştür.  

2016 yılında yatırım projeleri içerisinde yer almayan iş ile ilgili olarak, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün benzer 
çalışmasından faydalanabilmek için görüşmelerin devam ettiği, ancak proje ile ilgili bir 
işlem yapılmadığı, görülmüştür. 

-Alkaloidlerin Alkol ile Ekstraksiyonu Pilot Tesisi Projesi: 
TMO’nun 2011 Yılı Yatırım Programının İmalat-Kimya Sektöründe yer alan 

2010C110070 nolu “Alkaloidlerin Alkol İle Ekstraksiyonu Pilot Tesis Projesi” 
kapsamında sistemin temin edilmesi, yerine montajının yapılması ve istenilen prosese 
uygun şekilde anahtar teslimi çalıştırılması işi ihalesi, 22.11.2011 tarihinde yapılmış, 
14.12.2011 tarihinde bir firma ile sözleşme imzalanarak iş, 3 kısma ayrılmıştır. 

Haşhaş kapsülünden alkol ekstraksiyonu ile alkaloidlerin üretilmesi sisteminin 
temin edilmesi, yerine montajının yapılması ve istenilen prosese uygun şekilde anahtar 
teslimi çalıştırılması işi kapsamındaki Alkol Ekstraksiyon Sisteminın 1. kısım işi olan 
“Haşhaş Kapsülü Kırıcı Ünitesi Alımı İşi” nin bedeli, 169.000 Euro +KDV olarak 
sözleşmeye bağlanmış, geçici kabulü 22.04.2014 tarihinde yapılmıştır. 

2. kısım işi olan, “Haşhaş Kapsülünden Noskapin, Tebain, Morfin ve Diğer 
Alkaloidlerin Üretimi İçin Pilot Alkol Ekstraksiyonu Tesisi Kurulumu İşi”nin bedeli 
368.000 Euro +KDV olarak sözleşmeye bağlanmış, 22.04.2014 tarihinde geçici kabulü 
yapılmıştır. 

3.kısım işi olan “Haşhaş Kapsülü Kurutma Ünitesi Alımı İşi”nin bedeli 470.900 
Euro +KDV olarak sözleşmeye bağlanmış, 22.04.2014 tarihinde geçici kabulü 
yapılmıştır.  

Tesis, 26.03.2013 tarihinde devreye alınarak deneme çalışmalarına başlanılmıştır. 
27.02.2014 tarihinde başlayan test ve kabul çalışmalarında morfin, tebain ve noskapince 
zengin haşhaş kapsüllerinde çalışılmış ve geçici kabul 22.04.2014 tarihinde yapılmıştır. 
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Kurumca yapılan çalışmalarda;  
-Sürekli çalışan (contnuous proses) pilot tesiste değişik kapsüller üzerinde yapılan 

çalışmalarda haşhaş kapsülü içerisinde bulunan morfin, kodein, tebain ve noskapin gibi 
alkaloidler yaklaşık 50 0C de %80’lik etil alkol ile eksraksiyon işlemine tabi tutulduğu ve 
yaklaşık %80 verimle alkaloidlerin kazanıldığının gözlendiği, 

-Bu sistemde mevcut prosesten farklı ve olumlu değişiklik olarak tebain, noskopin, 
oripavin, papaverin gibi katma değeri yüksek alkaloidleri ticari boyutta üretmenin 
mümkün olduğunun görüldüğü,  

-Bu şekilde haşhaş kapsülünden alkaloidlerin alkol ile ekstraksiyonunda %1 
noskapin içeren haşhaş kapsülü ile çalışma yapıldığında noskapinin yaklaşık yarısı kadar 
da morfin içeriğinden aynı anda hem noskapin hem de morfin üretiminin sağlandığı,  

-Fabrikada pilot tesis test ve kabul işlemlerinin 21 gün devam eden test 
çalışmalarında, haşhaş kapsülü içinde alkaloid oranı (morfin, tebain, noskapin) arttıkça 
verimin de arttığının görüldüğü, bu durumun ileride haşhaş kapsülü içerisinde alkaloid 
oranının artırılması çalışmalarının önemini de artırdığını,  

-Mevcut kireç ekstraksiyonu yöntemiyle çalışan tesisin katı-sıvı ünitesinde büyük 
miktarlarda sülfürik asit, soda, kireç ve su kullanılması gerekirken alkol ile 
gerçekleştirilen yeni üretim sisteminde katı-sıvı ekstraksiyonu için yalnızca etil alkol 
kullanıldığı ve geri kazanıldığı, söz konusu kimyasalların kullanılmayarak çevre 
temizliği için de bir katkı olacağı, 

tespitlerinde bulunulmuştur.  
İlk defa haşhaş kapsülü içerisindeki morfin harici alkaloidlerden noskapin bu 

metotla %97 saflıkta elde edilmiş, bu kapsamda Japonya’da yerleşik Toyota Tsusho 
firması, yıllık 4 ton noskapin ihtiyacı olduğunu belirtilerek, fabrika tarafından üretilecek 
ürüne talip olmuştur. 

Ancak, yapılan “Pilot Alkol Eksraksiyonu” çalışmaları sonunda küspe içerisinde 
kalan alkol miktarının yüksek olduğu görüldüğünden ve tesiste ticari boyutta üretim 
yapılabilmesi için ek cihaz ve sisteme ihtiyaç duyulduğundan bahisle, noskapin üretmek 
amacıyla alkaloidce zengin ekstrak eldesi için mevcut sistemin revizyonu gerekmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan teknik şartnamede, işin konusu, “Afyon Alkaloidleri 
Fabrikası İşletme Müdürlüğü Pilot Alkol Ekstraksiyonu Ünitesinde, Noskapin üretmek 
amacıyla alkaloidce zengin ekstrak eldesi için mevcut sistemde revizyon yapılması işi” 
olarak belirtilmiş, yapılacak iş, “İşletmemizde Pilot Alkol Ünitesinde Alkol 
ekstraksiyonu ile haşhaş kapsülündeki noskapin ve diğer alkaloidleri elde etmek amacıyla 
mevcut sistemde şartnamede teknik özellikleri belirtilen revizyonların projelendirilmesi, 
imalatının yapılması ve anahtar teslimi çalıştırılması işi”, olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu işin yaklaşık maliyeti 620.000 TL olarak tespit edildiğinden ve TMO 
Yetki Devri Yönergesine göre işletme müdürlüğü yetkisini aştığından konuya ilişkin 
olarak 16.06.2016 tarih ve 178131 sayılı Makam Olur’u alınmıştır. 
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Kurumca yapılan çalışmalarda;  
-Sürekli çalışan (contnuous proses) pilot tesiste değişik kapsüller üzerinde yapılan 

çalışmalarda haşhaş kapsülü içerisinde bulunan morfin, kodein, tebain ve noskapin gibi 
alkaloidler yaklaşık 50 0C de %80’lik etil alkol ile eksraksiyon işlemine tabi tutulduğu ve 
yaklaşık %80 verimle alkaloidlerin kazanıldığının gözlendiği, 

-Bu sistemde mevcut prosesten farklı ve olumlu değişiklik olarak tebain, noskopin, 
oripavin, papaverin gibi katma değeri yüksek alkaloidleri ticari boyutta üretmenin 
mümkün olduğunun görüldüğü,  

-Bu şekilde haşhaş kapsülünden alkaloidlerin alkol ile ekstraksiyonunda %1 
noskapin içeren haşhaş kapsülü ile çalışma yapıldığında noskapinin yaklaşık yarısı kadar 
da morfin içeriğinden aynı anda hem noskapin hem de morfin üretiminin sağlandığı,  

-Fabrikada pilot tesis test ve kabul işlemlerinin 21 gün devam eden test 
çalışmalarında, haşhaş kapsülü içinde alkaloid oranı (morfin, tebain, noskapin) arttıkça 
verimin de arttığının görüldüğü, bu durumun ileride haşhaş kapsülü içerisinde alkaloid 
oranının artırılması çalışmalarının önemini de artırdığını,  

-Mevcut kireç ekstraksiyonu yöntemiyle çalışan tesisin katı-sıvı ünitesinde büyük 
miktarlarda sülfürik asit, soda, kireç ve su kullanılması gerekirken alkol ile 
gerçekleştirilen yeni üretim sisteminde katı-sıvı ekstraksiyonu için yalnızca etil alkol 
kullanıldığı ve geri kazanıldığı, söz konusu kimyasalların kullanılmayarak çevre 
temizliği için de bir katkı olacağı, 

tespitlerinde bulunulmuştur.  
İlk defa haşhaş kapsülü içerisindeki morfin harici alkaloidlerden noskapin bu 

metotla %97 saflıkta elde edilmiş, bu kapsamda Japonya’da yerleşik Toyota Tsusho 
firması, yıllık 4 ton noskapin ihtiyacı olduğunu belirtilerek, fabrika tarafından üretilecek 
ürüne talip olmuştur. 

Ancak, yapılan “Pilot Alkol Eksraksiyonu” çalışmaları sonunda küspe içerisinde 
kalan alkol miktarının yüksek olduğu görüldüğünden ve tesiste ticari boyutta üretim 
yapılabilmesi için ek cihaz ve sisteme ihtiyaç duyulduğundan bahisle, noskapin üretmek 
amacıyla alkaloidce zengin ekstrak eldesi için mevcut sistemin revizyonu gerekmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan teknik şartnamede, işin konusu, “Afyon Alkaloidleri 
Fabrikası İşletme Müdürlüğü Pilot Alkol Ekstraksiyonu Ünitesinde, Noskapin üretmek 
amacıyla alkaloidce zengin ekstrak eldesi için mevcut sistemde revizyon yapılması işi” 
olarak belirtilmiş, yapılacak iş, “İşletmemizde Pilot Alkol Ünitesinde Alkol 
ekstraksiyonu ile haşhaş kapsülündeki noskapin ve diğer alkaloidleri elde etmek amacıyla 
mevcut sistemde şartnamede teknik özellikleri belirtilen revizyonların projelendirilmesi, 
imalatının yapılması ve anahtar teslimi çalıştırılması işi”, olarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu işin yaklaşık maliyeti 620.000 TL olarak tespit edildiğinden ve TMO 
Yetki Devri Yönergesine göre işletme müdürlüğü yetkisini aştığından konuya ilişkin 
olarak 16.06.2016 tarih ve 178131 sayılı Makam Olur’u alınmıştır. 
  

 

 
 

25.07.2016 tarihinde yapılan kapalı zarfla teklif alma usulüne göre yapılan ihaleye 
iki firma katılmış, 499.000 TL fiyat teklifinde bulunan firma ile 04.08.2016 tarihinde 
sözleşme yapılmış, 22.08.2016 tarihinde yer teslim tutanağı düzenlenmiştir. 

Sözleşmede belirtilen, alkol ekstraksiyonu ile haşhaş kapsülündeki noskapin ve 
diğer alkaloidleri elde etmek amacıyla Ex-Proof sistemde teknik şartnamede özellikleri 
belirtilen revizyonların projelendirilmesi, imalatının yapılması ve anahtar teslimi 
çalıştırılması işinin, götürü bedel sözleşme olduğu ve iş bitişinin yer tesliminden itibaren 
150 takvim günü olduğu, belirtilmiştir.  

Tamamı işletme bütçesinden karşılanacak olan iş ile ilgili yapılan sözleşmenin 17 
nci maddesinde, “ihalesi yapılan bu işin ödeneğinin 2016 yılı içerisinde kullanılması 
zorunluluğu olduğundan, yüklenici bu işin 2016 yılı içerisinde geçici kabulü yapamasa 
dahi işi 31 Aralık 2016 tarihinde faturalandıracak, ancak bir hak talebinde 
bulunamayacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.  

Oysa ki, Vergi Usul Kanunun “faturanın tarifi” başlıklı 229 uncu maddesinde, 
“Fatura, satılan emtiaya veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından verilen ticari vesikadır.” 
şeklinde tanımlama yapılmıştır. 

Aynı zamanda, gerçeği yansıtmayan fatura düzenlemesi ile yapılmamış bir iş ve 
olmayan bir borç da muhasebe kayıtlarına yansıyacak ve mali tablolar, sağlıklı verileri 
içermemiş olacaktır. 

Hem yapılan işin gerçek durumu yansıtması açısından, hem de Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine aykırılık açısından firmalarla yapılan sözleşmelerde, yılına ait ödeneklerin 
kullanılmış gibi gösterilmesine neden olan ve gerçeğe uygun olmayan fatura, hak ediş ve 
benzeri belge tanzimine yol açacak hükümlere yer verilmemesi ve benzer iş ve işlemlerin 
yapılmaması için gereken tedbirlerin alınması önerilir.  

Denetim tarihi itibariyle; yer teslim tarihi 22.08.2016’dan itibaren 150 takvim 
gününde bitirilmesi gereken “Pilot Alkol Ekstraksiyonu Ünitesinde Naskopin ve diğer 
Alkaloidleri Elde Etmek İçin Üretim Hattı Kurulması” işi, süresinde bitirilememiş, 
yüklenici tarafından, “…işin kendi alanında yapılan ilk iş olmasından kaynaklı bazı 
ürünlerin sahada montajı yapılırken ve atölye imalatlarındaki bazı ürünlerin deneme 
çalışmalarında ortaya çıkan problemlerin çözümü, yanı sıra son dönemdeki aşırı sert hava 
şartlarından dolayı kırkbeş gün ek süre” talep edilmiş, bilahare firma tarafından geçici 
kabul işlemlerinin yapılması teklif edilmiş,  devamında 60 gün daha ek süre talep edilmiş, 
ancak, teknik şartnamenin “Muayene, Geçici ve Kesin Kabul” kısmında, kabul şartları 
arasında yer alan “kurutucunun çalıştırılması” hususunda; kurutucuya düzenli besleme 
yapılamadığı tespit edilmiş ve bu durumun geçici kabul işlemlerine geçilmesine engel 
teşkil ettiği kanaatine varıldığından, firmadan, söz konusu eksikliğin giderilerek 
kurutucunun geçici kabule hazır hale getirilmesi istenmiş, bilahare geçici kabul yapılmış, 
ancak eksik işler bulunduğundan yükleniciye 30 gün süre verilmiş, bu süre içinde de 
eksiklikler giderilmemiştir. 

 “Pilot Alkol Ekstraksiyonu Ünitesinde Noskapin ve Diğer Alkaloidleri Elde 
Etmek İçin Üretim Hattı Kurulması” işinin bitirilerek en kısa zamanda üretime geçilmesi 
ve ürün satışının sağlanması önem arz etmektedir.  

165Sayıştay   



 

 
 

 
          C-Yeni Projeler: 
 1-Tarım Sektörü: 

a)2016 yılında bitenler: 
-Muhtelif işler (2016A020150): 
TMO’ya bu proje ile 1 adet Forklift alımı için 200 bin TL, Tahıl Torbalama 

Sistemi Ekipmanları için 8.250 bin TL, 1 adet Otobüs alımı için 227 bin TL, 1 adet T-7 
Kamyonet alımı için 67 bin TL, 1 adet T-5 Minibüs alımı için 76 bin TL ve Mini Yol 
Süpürme aracı için 150 bin TL olmak üzere 8.790 bin TL ödenek ayrılmıştır.  

2016 yılında proje kapsamında tamamı DMO’dan olmak üzere; 76,4 bin TL’ye 
minibüs, 65,2 bin TL’ye kamyonet, 226,1 bin TL’ye de otobüs alınarak KDV hariç 367,7 
bin TL harcama yapılmıştır. Forklift, Tahıl Torbalama Sistemi Ekipmanları ve Yol 
Süpürme Aracı için harcama yapılmamıştır. 

-Tarım sektöründe; 2016 yılında yatırım projeleri içerisinde yer almayan 
ancak önceki yıllar yatırım projeleri içerisinde yer alan ve çalışmaları devam eden 
işler:  

-Edirne (Merkez), Uzunköprü, Keşan, İpsala ve Saray MUD Alım 
Tremilerinin Rehabilitasyonu ve Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya 
dönüştürülmesi: 

İş 2015 yılı Yatırım Programında yer almış olup, anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden 6.345 bin TL bedelle ihaleyi alan yükleniciyle 17.07.2014 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, sözleşme kapsamındaki tüm işyerlerinde yeni kamyon kaldırıcı yapımı da 
yer aldığından, yapılan iş kapsamında, Kamyon Kaldırıcı Yapım İşi projesinden de 
ödenek kullanılmıştır. İş yeri teslimini müteakiben, sözleşme bedelinin %10’u oranında 
634,5 bin TL avans ödemesi yapılmıştır.  

İdarece onaylanan projede her iş yeri için ilave imalatlar ve iş artışları meydana 
gelmiş, sözleşme bedelinin %9,7’sine karşılık gelen 616 bin TL tutarında iş artışı 
17.02.2015 tarih, 44290 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İş kapsamında bulunan “Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya 
Dönüştürülmesi İşi”nin geçici kabulü 02.06.2015 tarihinde,  kısmi olarak yapılmıştır.   

Edirne (Merkez), Uzunköprü, Keşan, İpsala MUD Deposunun alım tremilerinin 
rehabilitasyonunun kısmi geçici kabulü 14.08.2015 tarihinde, Saray MUD Deposunun 
alım tremilerinin rehabilitasyonunun kısmi geçici kabulü 11.11.2015 tarihinde 
yapılmıştır.  

Bu proje kapsamında 2015 yılında 2.853 bin TL harcama yapılmış ve 118 bin 
TL’lik giderle birlikte toplam harcama 2.971 bin TL’ye ulaşmıştır. İşyerlerinin 
tamamının geçici kabul tutanakları 25.12.2015 tarihli ve E.359071 sayılı Makam 
oluruyla onaylanmıştır. 

2016 yılı içerisinde tüm işlerin kesin kabulü yapılmış olup, kesin kabul sırasında 
Edirne, Keşan, Uzunköprü ve İpsala iş yerlerindeki MUD depoları tremi saçlarında kesin 
kabule engel teşkil etmeyen pillenme ve oksitlenme sorunu tespit edilmiş olup, çözümü 
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için yüklenici ile arayış içine girilmiş ve konu 03.05.2017 tarih ve E.33717 sayılı yazı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına intikal ettirilerek görüş 
istenmiştir. 

TMO’dan gönderilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu değerlendirilmiş ve 
22.06.2017 tarih ve 1241 sayılı yazı ile özetle “görev ve sorumluluğun idarenize ait olmak 
üzere Yapım İşler Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesinin 5 ve 6 maddelerindeki 
hüküm doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.”   

Konu esasen geçici kabul sırasında görülerek geçici kabul eksikliği olarak tespit 
edilmiş, verilen sürede giderilemediği için 14.08.2016 tarihinde yapılan kesin kabulde de 
konu kabule engel görülmeyerek eksiklik olarak tespit edilmiş ve eksikliğin giderilmesi 
Genel Müdürlüğün takdirine bırakılmıştır.  

Paslanmaların mevcut durumu itibarıyla kullanıma engel teşkil etmediği 
belirtilmekte ise de saçlardaki paslanma önemli olup, yaratacağı görüntü kirliliği bir 
tarafa teknik olarak ön görülen ömrü dolmadan kullanılmaz duruma gelecektir.   

TMO Edirne Şube Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 755 sayılı yazısı ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Adnan TEKİN Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri 
Uygulama Araştırma Merkezi’nden Edirne, Keşan, İpsala ve Uzunköprü iş yerleri 
Tremilerinden alınan çinko kaplı çelik levha numunelerinin, teknik şartnamede belirtilen 
çinko kaplama kalınlığına uygun olup olmadığının belirlenmesi istenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak alınan numunelerin çinko kaplama kalınlıkları ölçülmüş ve 
ortalama 57,60 g/m2-106,85 g/m2 aralığında değişen değerler bulunmuş ve 10.11.2015 
tarihli raporda sonuç olarak, “Edirne İli Merkez, İpsala, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinden 
alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen kaplama kalınlığı ölçümleri neticesinde her 
dört numunenin de başvuru yazısı ekinde teslim edilen teknik şartnamede belirtilen 385 
g/m2 çinko kaplama kalınlığı değerini karşılamadığı görülmüştür.” denilmiştir.  

Esasen bu durumda kesin kabulün, eksik olduğu belirtilerek de olsa yapılmaması 
gerekirdi.  

Yüklenicinin sunduğu, boyanarak saçların dayanımının sağlanabileceği önerisi 
TMO’da oluşturulan 5 kişilik komisyon marifetiyle incelenmiş ve uygun görülmediği 
hususu 25.01.2017 tarih ve E.28281 sayılı tutanağa bağlanmıştır. 

Aynı ihale kapsamında yer alan “Saray Tremi Rehabilitasyonu” ve “Gelibolu Düz 
Deposunun Yarı mekanik Depoya Dönüştürülmesi” işlerinin geçici kabullerinde benzer 
eksiklikler yer almamıştır. Bu durum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığına yazılan yazıda da belirtilmiştir. Görsel olarak bir tespit yapılmamış olmakla 
birlikte, aynı ihale ve aynı iş kapsamında olup, aynı zamanda yapılan bu işlerde kullanılan 
çinko kaplı saçların da çinko kaplama kalınlığının laboratuvar ortamında ölçülerek işin 
teknik şartnamesine uygunluğunun teyidi zaruret haline gelmiştir. 

Yüklenici firmanın iş için verdiği 608.050 TL tutarında teminat mektubu 
bulunmaktadır. 
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Yatırım ve esaslı bakım-onarım işlerinde kullanılacak malzemelerin iş yerine 
getirildiğinde, kullanılmadan önce şartnamesine uygunluğunun test ettirilmesi ve 
“Edirne, Uzunköprü, Keşan, İpsala ve Saray MUD Alım Tremilerinin Rehabilitasyonu 
ve Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya Dönüştürülmesi İşi”nde bir kısım 
depoların geçici ve kesin kabulünde görülen kusurlu işlerin şartnamesine uygun hale 
getirilmesinin sağlanması, aynı iş kapsamında yapılmış olan “Saray Tremi 
Rehabilitasyonu” ve “Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya Dönüştürülmesi” 
işlerinde kullanılan çinko kaplı saçların da analizinin yaptırılması önerilir.  

-“İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı Yapım İşi” ve 
“İskenderun Liman Silosu Betonarme Konveyör Galerisi Yapım İşi”: 

İskenderun limanında bulunan eski konveyör galerisinin TCDD tarafından ıskat 
edilerek sökülmesi nedeniyle TMO’ya ait 60 bin ton kapasiteli liman silosunun deniz 
bağlantısını sağlamak amacıyla TMO ile TCDD arasında imzalanan 26.08.2011 tarihli 
protokol ile yeni bir konveyör hattı tesis edilmesi kararlaştırılmış, bu doğrultuda, 
“İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı Yapımı”  işi için ihaleye çıkılmıştır.  

Pazarlık usulü ile ihalesi yapılan iş, 3.887,7 bin TL fiyat teklifi veren istekli 
üzerinde kalmış,  16.08.2012 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmış, işin süresi 
iş yeri teslim tarihinden itibaren 450 gün olarak belirlenmiştir. 22.08.2012 tarihinde yer 
teslimi yapılmış, 07.09.2012 tarih, 5615 sayılı Makam Olur’u ile sözleşme bedelinin 
%10’u oranında 388,8 bin TL avans ödenmiştir. 

25.07.2013 tarihli ve E.5042 sayılı Makam Olur’uyla, sözleşmede 7 adet ve 
beheri 30 metre olarak yer alan mobil tip zincir konveyörlerin, yapılan testler ve 
denemeler neticesinde uzunlukları itibarıyla manevra kabiliyetlerinin yetersiz 
olduğunun tespiti sonucunda, yeterli denge ve manevra kabiliyetine sahip olması 
bakımından 12 adet ve beheri 18,5 metre olarak imal edilmesi neticesinde toplam 354,8 
bin TL iş artışı (sözleşme bedelinin %9,1’i) kabul edilmiştir.  

Konveyör hattının silolar ile rıhtım arasındaki bağlantısı, yer altından bir galeri 
ile sağlanacak şekilde planlanmış, yaklaşık 170 metre uzunluğundaki galerinin beton 
üstü kotu, teknik şartname ve projelerde liman saha kotuna göre en az 0,20 m derinlikten 
geçecek şekilde belirlenmiş, ancak, yüklenici firmanın galerinin kazı çalışmalarına 
başlamasını müteakip Limanı işleten firma, halen yürütülen alt yapı çalışmalarından 
dolayı konveyör galerisi ile saha alt yapısının çakışması nedeniyle, mevcut kotun 1,50 
metre daha derine indirilmesi gerektiğini, belirtmiştir. 

Bu suretle galeri kotunun 1,5 metre daha derine indirilmesi durumunda yapım 
tekniği değişikliğinden dolayı maliyet arttığından, iş artışının sözleşme bedelinin %10’u 
ile sınırlı bulunulduğundan ve daha önce %9,1 oranında iş artışının yapılmış olması 
nedeniyle, 19.08.2013 tarih, 5461 sayılı Makam Olur’u ile Rıhtım Konveyör Hattı 
Yapım İşi kapsamında yer alan konveyör galerisinin 800 bin TL’lik kısmının, söz 
konusu iş kapsamından çıkartılması, müteakiben, 1,5 metre daha derine tesis edilecek 
şekilde projelendirilerek Kamu İhale Kanununun 21/ b maddesi kapsamında yeniden 
ihale edilmesi uygun görülmüştür. 

25.09.2013 tarihinde ODTÜ Mühendislik Fakültesine yazılan 6277 sayılı yazıda; 
konveyör hattının birinci kısmının silodan rıhtıma kadar olan bölüm olduğu ve bu 
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Yatırım ve esaslı bakım-onarım işlerinde kullanılacak malzemelerin iş yerine 
getirildiğinde, kullanılmadan önce şartnamesine uygunluğunun test ettirilmesi ve 
“Edirne, Uzunköprü, Keşan, İpsala ve Saray MUD Alım Tremilerinin Rehabilitasyonu 
ve Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya Dönüştürülmesi İşi”nde bir kısım 
depoların geçici ve kesin kabulünde görülen kusurlu işlerin şartnamesine uygun hale 
getirilmesinin sağlanması, aynı iş kapsamında yapılmış olan “Saray Tremi 
Rehabilitasyonu” ve “Gelibolu Düz Deposunun Yarı Mekanik Depoya Dönüştürülmesi” 
işlerinde kullanılan çinko kaplı saçların da analizinin yaptırılması önerilir.  

-“İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı Yapım İşi” ve 
“İskenderun Liman Silosu Betonarme Konveyör Galerisi Yapım İşi”: 

İskenderun limanında bulunan eski konveyör galerisinin TCDD tarafından ıskat 
edilerek sökülmesi nedeniyle TMO’ya ait 60 bin ton kapasiteli liman silosunun deniz 
bağlantısını sağlamak amacıyla TMO ile TCDD arasında imzalanan 26.08.2011 tarihli 
protokol ile yeni bir konveyör hattı tesis edilmesi kararlaştırılmış, bu doğrultuda, 
“İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı Yapımı”  işi için ihaleye çıkılmıştır.  

Pazarlık usulü ile ihalesi yapılan iş, 3.887,7 bin TL fiyat teklifi veren istekli 
üzerinde kalmış,  16.08.2012 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmış, işin süresi 
iş yeri teslim tarihinden itibaren 450 gün olarak belirlenmiştir. 22.08.2012 tarihinde yer 
teslimi yapılmış, 07.09.2012 tarih, 5615 sayılı Makam Olur’u ile sözleşme bedelinin 
%10’u oranında 388,8 bin TL avans ödenmiştir. 

25.07.2013 tarihli ve E.5042 sayılı Makam Olur’uyla, sözleşmede 7 adet ve 
beheri 30 metre olarak yer alan mobil tip zincir konveyörlerin, yapılan testler ve 
denemeler neticesinde uzunlukları itibarıyla manevra kabiliyetlerinin yetersiz 
olduğunun tespiti sonucunda, yeterli denge ve manevra kabiliyetine sahip olması 
bakımından 12 adet ve beheri 18,5 metre olarak imal edilmesi neticesinde toplam 354,8 
bin TL iş artışı (sözleşme bedelinin %9,1’i) kabul edilmiştir.  

Konveyör hattının silolar ile rıhtım arasındaki bağlantısı, yer altından bir galeri 
ile sağlanacak şekilde planlanmış, yaklaşık 170 metre uzunluğundaki galerinin beton 
üstü kotu, teknik şartname ve projelerde liman saha kotuna göre en az 0,20 m derinlikten 
geçecek şekilde belirlenmiş, ancak, yüklenici firmanın galerinin kazı çalışmalarına 
başlamasını müteakip Limanı işleten firma, halen yürütülen alt yapı çalışmalarından 
dolayı konveyör galerisi ile saha alt yapısının çakışması nedeniyle, mevcut kotun 1,50 
metre daha derine indirilmesi gerektiğini, belirtmiştir. 

Bu suretle galeri kotunun 1,5 metre daha derine indirilmesi durumunda yapım 
tekniği değişikliğinden dolayı maliyet arttığından, iş artışının sözleşme bedelinin %10’u 
ile sınırlı bulunulduğundan ve daha önce %9,1 oranında iş artışının yapılmış olması 
nedeniyle, 19.08.2013 tarih, 5461 sayılı Makam Olur’u ile Rıhtım Konveyör Hattı 
Yapım İşi kapsamında yer alan konveyör galerisinin 800 bin TL’lik kısmının, söz 
konusu iş kapsamından çıkartılması, müteakiben, 1,5 metre daha derine tesis edilecek 
şekilde projelendirilerek Kamu İhale Kanununun 21/ b maddesi kapsamında yeniden 
ihale edilmesi uygun görülmüştür. 

25.09.2013 tarihinde ODTÜ Mühendislik Fakültesine yazılan 6277 sayılı yazıda; 
konveyör hattının birinci kısmının silodan rıhtıma kadar olan bölüm olduğu ve bu 

 

 
 

bölümün liman trafiği nedeniyle, yeraltı konveyör galerisi şeklinde gerçekleştirileceği,  
ikinci kısmın ise rıhtım üzerindeki mobil konveyör sistemleri olduğu belirtilerek, 
konveyör galerisi için en uygun kazı ve yapı tekniğinin maliyeti ile belirlenmesi, -1,6 
metre derinliğe göre hazırlanan projenin uygulanabilirliği konusunda danışmanlık 
hizmeti alınmış ve bu iş karşılığı Üniversiteye 44.250 TL (KDV) hariç danışmanlık 
hizmet bedeli ödenmiştir. 

Bu kapsamda, betonarme galerinin 1,5 metre daha derine tesis edilmesine ilişkin 
ihale 13.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

16.08.2012 tarihli sözleşme ile İVME Ltd. Şti. firması taahhüdünde bulunan 
“İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı Yapımı” işi ile ilgili olarak; 
betonarme konveyör galerisinin kapsamdan çıkartılması ve ayrı ihale edilmesi 
nedeniyle, galerinin yapımına bağlı olan transfer kulelerinin imalat ve montaj işleri ile 
galerinin ve transfer kulelerinin içerisinde bulunan bir kısım elektromekanik 
ekipmanların montajının gecikmesinden dolayı İskenderun Liman Silosu Rıhtım 
Konveyör Hattı Yapımı İşinin 03.06.2015 tarihine kadar uzatıldığı, 09.03.2015 tarih 
E.16870 sayılı yazı ile firmaya bildirilmiştir. 

Firmaya, 18.06.2015 tarih E.4195 sayılı, 16.11.2015 tarih ve E.75486sayılı 
yazılar ile işin 03.06.2015 tarihinde tamamlanmaması nedeniyle, cezalı olarak 
çalışmakta olduğu ve en geç 13.11.2015 tarihine kadar cezalı olarak çalıştığı, geçici 
kabul itibar tarihinin bu tarih olduğu bildirilmiştir.  

Yüklenici İvme Ltd. Şti. firması, 13.11.2015 tarih ve 74 sayılı yazısı ile 
taahhütlerindeki İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı Yapım işinin 
tamamlandığını belirterek işin geçici kabulünün yapılmasını talep etmiştir. 

Sözleşmeye göre işin bitimi 15.11.2013 tarihi olup, çeşitli nedenlerle 565 gün 
süre uzatımı verilmiştir. Böylece işin bitim tarihi 03.06.2015 gününe uzatılmıştır. İş 
13.11.2015 tarihinde bitirilmiş ve bu tarih itibar edilerek geçici kabul 20.03.2016 
tarihinde 3 üye ve yüklenicinin muhalefetiyle tutanağa bağlanmış ve görülen eksiklikler 
91 madde halinde tutanağa eklenerek yükleniciye 20.05.2016 tarihine kadar 
tamamlanması için süre verilmiştir. 

Yüklenici geçici kabul eksikliklerine itirazlarını 22.04.2016tarihli başvurusu ile 
açıklamışsa da TMO tarafından yeterli görülmeyerek 02.05.2016 tarih ve E.3031 sayılı 
yazı ile geçici kabul eksikliklerinin tamamlanması istenmiştir.  

Yüklenici 20.05.2016 tarihli yazı ile geçici kabul eksikliklerinin %90’ını 
tamamladığını, ancak silonun 10 günü aşkın süreden beri ihracat amaçlı kullanılması 
nedeniyle silonun bir hafta kendilerine tahsisini istemiştir.  

Yüklenicinin itirazları, oluşturulan 5 kişilik komisyonca incelenmiş ve geçici 
kabul eksikliklerinden bir konu dışında(B.2) isteklerinin kabul edilmediğini, 
eksikliklerin ancak %60’ının tamamlanmış olduğu belirtilerek cezalı çalıştığı ve 
10.06.2016 tarihinden sonra deneme amacıyla silonun kullanılabileceğini bildirmiştir.  

28-30.06.2016 tarihleri arasında iş yüklenici temsilcisinin de katıldığı bir 
komisyon tarafından değerlendirilerek nefaset kesilecek ve tamamlanacak eksiklikler 
belirlenmiştir. 
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01.07.2016 tarih ve E.47274 sayılı yazı ile geçici kabul tutanağında belirtilen 
20.03.2016 tarihinden itibaren verilen iki aylık süre sonu olan 20.05.2016 tarihinden 
itibaren 30 günlük cezalı çalışma süresinin, 11-17.06.2016 tarihleri arasındaki bir 
haftalık cezasız sürede dahil sona erdiği halde eksikliklerin giderilmediği belirtilerek 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesi gereğince tespit tutanağında nefaset 
ve kesinti bedelleri belirtilmeyen eksikliklerinin yüklenici nam ve hesabına yaptırılacağı 
yükleniciye bildirilmiştir. 

Yüklenicinin verilen süre içerisinde ve sonra yapılan uyarıya rağmen geçici kabul 
eksikliklerini tamamlamaması üzerine 15.07.2016 tarih ve E.203811 sayılı Makam 
Oluru ile yerine getirilmeyen geçici kabul eksikliklerinin, yüklenici nam ve hesabına en 
uygun ihale yöntemiyle İskenderun Şube Müdürlüğünce yaptırılmasına karar 
verilmiştir.  

Yüklenici nam ve hesabına yapılan söz konusu geçici kabul eksiklikleri için 
26.07.2016 tarihinde 396,4 bin TL yaklaşık bedel hesaplanmıştır. Açık ihale usulüyle 
20.09.2016 tarihinde yapılan ihaleye 4 firma katılmış ve en düşük 74,5 bin TL teklifte 
mevcut işin yüklenicisi İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomasyon Sistem Mad. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. bulunmuştur. İhale komisyonu en düşük 74,5 bin TL teklifin sınır değer 
olan 282,5 bin TL’nin de altında, zorunlu giderleri bile karşılayamayacağı gerekçesiyle 
ihalenin iptaline karar vermiştir.  

Ancak, komisyonun iptal kararı, yapılan itiraz sonucunda, KİK’in 27.10.2016 
tarih ve 2016/UY.I-2644 sayılı kararı ile komisyonun kararı iptal edilerek ihalenin 
düzeltici işlem olarak yapılması öngörülmüştür. Buna göre, 74,5 bin TL teklifte bulunan 
İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomasyon Sistem Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması 
ile 21.11.2016 tarihinde iş, 70 günde tamamlanmak üzere sözleşmeye bağlanmıştır.   

15.12.2016 tarihinden itibaren yapılan kontrollerde şantiye şefinin iş yerinde 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışılamayan 17 günlük süre uzatımı dahil işin süresi 
23.02.2017 tarihinde bitmiş olup, bundan sonra gecikmeli çalışılacağı firmaya 
bildirilmiştir.  

Mevcut projeye göre 1,5 metre daha derinden gideceği için ana işten ayrılmasına 
karar verilen konveyör hattı galerisi işi, 13.12.2013 tarihinde pazarlık usulü 1.740 bin 
TL’ye ana işin yüklenicisi İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomasyon Sistem Mad. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına 130 günde tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. 

Yükleniciye 122 gün süre uzatımı, 55 gün cezalı çalışma süresi verilmiş olup, 
11.09.2014 tarihine ötelenmiştir.  04.11.2014 tarihinde işin geçici kabulü yapılmış, 9 
kalem eksikliğin tamamlanması için yükleniciye 27.02.2015 tarihine kadar süre 
verilmiştir. 19.03.2015 tarihinde geçici kabul eksikliklerinin tamamlandığı kayıt altına 
alınmıştır. Yüklenici firmanın geçici kabulde tespit edilen eksikleri tutanakta verilen 
süreden 20 gün gecikmeyle tamamlaması nedeniyle, sözleşmenin teslim, muayene ve 
kabul işlemlerine ilişkin 19 ncu maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41.5 
maddesi uyarınca gecikme cezası olarak beher gün için 1.740 bin TL’lik sözleşme 
bedelinin on binde üçünün, eksiklerin durumu dikkate alınarak, yarısı oranında toplam 
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01.07.2016 tarih ve E.47274 sayılı yazı ile geçici kabul tutanağında belirtilen 
20.03.2016 tarihinden itibaren verilen iki aylık süre sonu olan 20.05.2016 tarihinden 
itibaren 30 günlük cezalı çalışma süresinin, 11-17.06.2016 tarihleri arasındaki bir 
haftalık cezasız sürede dahil sona erdiği halde eksikliklerin giderilmediği belirtilerek 
Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesi gereğince tespit tutanağında nefaset 
ve kesinti bedelleri belirtilmeyen eksikliklerinin yüklenici nam ve hesabına yaptırılacağı 
yükleniciye bildirilmiştir. 

Yüklenicinin verilen süre içerisinde ve sonra yapılan uyarıya rağmen geçici kabul 
eksikliklerini tamamlamaması üzerine 15.07.2016 tarih ve E.203811 sayılı Makam 
Oluru ile yerine getirilmeyen geçici kabul eksikliklerinin, yüklenici nam ve hesabına en 
uygun ihale yöntemiyle İskenderun Şube Müdürlüğünce yaptırılmasına karar 
verilmiştir.  

Yüklenici nam ve hesabına yapılan söz konusu geçici kabul eksiklikleri için 
26.07.2016 tarihinde 396,4 bin TL yaklaşık bedel hesaplanmıştır. Açık ihale usulüyle 
20.09.2016 tarihinde yapılan ihaleye 4 firma katılmış ve en düşük 74,5 bin TL teklifte 
mevcut işin yüklenicisi İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomasyon Sistem Mad. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. bulunmuştur. İhale komisyonu en düşük 74,5 bin TL teklifin sınır değer 
olan 282,5 bin TL’nin de altında, zorunlu giderleri bile karşılayamayacağı gerekçesiyle 
ihalenin iptaline karar vermiştir.  

Ancak, komisyonun iptal kararı, yapılan itiraz sonucunda, KİK’in 27.10.2016 
tarih ve 2016/UY.I-2644 sayılı kararı ile komisyonun kararı iptal edilerek ihalenin 
düzeltici işlem olarak yapılması öngörülmüştür. Buna göre, 74,5 bin TL teklifte bulunan 
İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomasyon Sistem Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması 
ile 21.11.2016 tarihinde iş, 70 günde tamamlanmak üzere sözleşmeye bağlanmıştır.   

15.12.2016 tarihinden itibaren yapılan kontrollerde şantiye şefinin iş yerinde 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Çalışılamayan 17 günlük süre uzatımı dahil işin süresi 
23.02.2017 tarihinde bitmiş olup, bundan sonra gecikmeli çalışılacağı firmaya 
bildirilmiştir.  

Mevcut projeye göre 1,5 metre daha derinden gideceği için ana işten ayrılmasına 
karar verilen konveyör hattı galerisi işi, 13.12.2013 tarihinde pazarlık usulü 1.740 bin 
TL’ye ana işin yüklenicisi İvme Elektromekanik Endüstriyel Otomasyon Sistem Mad. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına 130 günde tamamlanmak üzere ihale edilmiştir. 

Yükleniciye 122 gün süre uzatımı, 55 gün cezalı çalışma süresi verilmiş olup, 
11.09.2014 tarihine ötelenmiştir.  04.11.2014 tarihinde işin geçici kabulü yapılmış, 9 
kalem eksikliğin tamamlanması için yükleniciye 27.02.2015 tarihine kadar süre 
verilmiştir. 19.03.2015 tarihinde geçici kabul eksikliklerinin tamamlandığı kayıt altına 
alınmıştır. Yüklenici firmanın geçici kabulde tespit edilen eksikleri tutanakta verilen 
süreden 20 gün gecikmeyle tamamlaması nedeniyle, sözleşmenin teslim, muayene ve 
kabul işlemlerine ilişkin 19 ncu maddesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41.5 
maddesi uyarınca gecikme cezası olarak beher gün için 1.740 bin TL’lik sözleşme 
bedelinin on binde üçünün, eksiklerin durumu dikkate alınarak, yarısı oranında toplam 
 
  

 

 
 

5,2 bin TL gecikme cezası uygulanarak geçici kabul tutanağı 24.04.2015 tarih ve 105757 
sayılı Makam oluru ile onaylanmıştır. 

Oluşturulan kesin kabul heyeti tarafından 11.05.2016 tarihinde düzenlenen kesin 
kabul tutanağı 17.05.2016 tarih E.143481 sayılı Makam Oluruyla onaylanmıştır. 

İskenderun Liman Silosu Rıhtım Konveyör Hattı ile “İskenderun Liman Silosu 
Betonarme Konveyör Galerisi Yapım İşi” kapsamında işin yapım sürecinde özetle; 

-Proje kapsamında yapılan değişikliğin çoğunlukla şifahi talimatlar ile 
gerçekleştirilmiş olması nedeniyle ortaya çıkan belirsizliklerin işin yapımında 
çözümsüzlüğe sebep olması,  

-İdari olarak gerekli koordinasyonun tam olarak sağlanamaması ve inşaat 
mühendisliği branşı dışında diğer branşlarda yapı denetim görevlisinin 
görevlendirilmemesi nedeniyle işin kontrolünün yeterince takip edilememesinden 
kaynaklanan olumsuzluklar, 

-İşin kontrol teşkilatının sadece merkezde oluşturularak Şubenin de işin içine 
dahil olacağı kontrol teşkilatı oluşturulamadığından yeterli saha kontrolünün 
yapılamadığı, ayrıca işin çok büyük bir kısmının elektromekanik işler olmasına rağmen 
merkezde de bu işin sadece ilgili Şube Müdürü tarafından yürütülmesinin ortaya 
çıkardığı sorunların süreçteki önemi, 

-Yeni yapılan konveyör hattına ait otomasyonla mevcut liman silo otomasyonu 
kominikasyonunun sağlanabilmesi için gerekli olan liman silosunun mevcut otomasyon 
kodlarının kendilerine verilmesi ile ilgili firma talebine, mevcut silo programından 
kolaylıkla alabileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen, aradan geçen uzun zaman sonucu 
İskenderun Şube Müdürlüğünce yüklenici firmaya teslim edilmeyen bu bilgilerin bu 
defa CD ortamında resmi tutanakla teslimi neticesinde, yüklenici CD’nin verildiği tarihe 
kadar olan gecikme cezasının iptalini talep etmesine neden olan kişilerin sorumsuzca 
hareketinin ortaya çıkardığı zorluklar,  

konularında belirli kişilerin görev ve sorumluluklarını olması gereken şekilde 
yerine getirmemeleri suretiyle ortaya çıkan ve ancak hukuk önünde çözülebilecek bir 
duruma gelen iş ve işlemlerin Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmesi ve gerekmesi 
halinde soruşturulması konusunda Genel Müdürlük Makamından 17.11.2016 tarih ve 
E.326775 sayılı olur alınmış olup, bu çerçevede incelemelerin devam ettiği görülmüştür.  

-Güvercinlik Laboratuvar Binası Yapım İşi: 
Yatırım programında yer alan ve açık ihale usulüyle yapılan işin ihalesi, 3.079,8 

bin TL teklif veren yüklenici üzerinde kalmış, firmayla 07.03.2013 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, 11.03.2013 tarihinde yer teslim tutanağı düzenlenmiş, yer tesliminden 
itibaren işin süresi 330 takvim günü (04.02.2014) olarak belirlenmiş, belediyeden 
10.06.2013 tarihinde alınan kazı ruhsatından yaklaşık bir ay önce,  13.05.2013 tarihinde 
sözleşme bedelinin %10’u oranında yükleniciye avans ödenmiştir. 

Yükleniciyle yapılan sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesidir. 
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Yüklenici, 20.03.2013 tarihinde, alt yüklenici ile sözleşme imzalamıştır. Söz 
konusu sözleşmede alt yüklenicinin yapacağı iş bedeli 2.848,2 bin TL’dir. Yapılacak iş, 
yüklenici ile yapılan sözleşme bedelinin %92,5’i oranındadır.  

Yenimahalle Belediyesi ile inşaat ve kazı ruhsatı aşamasında yaşanan sorunlar 
nedeniyle, Belediye tarafından İmar Yönetmeliği çerçevesinde ihale dokümanındaki 
projelerde bir kısım değişikliklerin yapılması istenmiş olup, mimari planlarda 
değişiklikler yapılarak revize mimari projeler belediyeye verilmiştir. Ancak daha sonra 
laboratuvar binasının yapılacağı arsa üzerindeki tesisler ve binalar için röleveli 
aplikasyon planı istenmiş, röleveli aplikasyon planı bir harita bürosuna yaptırılmış, 
mimari proje 23.05.2013 tarihinde Yenimahalle Belediyesince onaylanmış, onaylı 
mimari projeye istinaden Yenimahalle Belediyesinden 28.05.2013 tarih 3592 sayılı yazı 
ile kazı izni istenmiştir.  

Belediyeden kazı ruhsatı alımında yaşanan problemler nedeniyle yüklenici 
firmaya 10.06.2013 tarihinde belediye onaylı mimari proje teslim edilmiş, dolayısıyla 
yer teslim tutanağından 91 gün sonra işe başlanılmıştır. 

 İlave iş ile ilave süre konularında çeşitli tarihlerde Makam Olur’ları 
bulunmaktadır. 

- 02.12.2014 tarih, 242786 sayılı Makam Olur’unda, yeni yapılacak laboratuvar 
binasında ilgili dağıtım şirketinin enerji müsaadesi yazısında köşk tipi trafo yapılmasını, 
projede olmamasına rağmen zorunlu tutması, trafo ile ilgili işlemlere yapı ruhsatının 
alınmasından sonra başlanabilecek olması ve ilgili belediye tarafından zorunlu tutulan 
proje değişikliklerinden dolayı (yangın yönetmeliği nedeniyle mimari projede değişiklik 
vb.) ihale dokümanındaki elektrik, inşaat ve mekanik tesisat projelerinde tadilatlar 
yapılması ve buna bağlı olarak ilave iş yapılması zorunluluğu ortaya çıktığı belirtilmiştir 

-Sözleşmede olmayan fakat yapılması gereklilik arz eden bir takım ilave imalatlar 
arasında, Belediyeden ve enerji dağıtımı şirketten kaynaklı ilave işlerin yanı sıra bina 
çevresi tabii zemin kotunun düşürülmesi, bina giriş merdivenlerinin ve engelli 
rampalarının değişmesi ile kullanılan malzeme miktarının artması, kampüs girişli 
güvenlik kulübesinin betonarmeye çevrilmesi, soğutma tesisatında pompa ve ekipman 
ilavesi vb. işler bulunmakta olup, bu kapsamında inşaat işleri bedeli 140,2 TL; elektrik 
işleri bedeli 70,6 bin TL, mekanik işleri bedeli 97 bin TL olmak üzere keşif artış bedeli 
307,8 bin TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, sözleşme bedelinin %9,9’una 
karşılık gelmektedir. Böylece, ilave işle birlikte sözleşme bedeli 3.387,6 bin TL’ye ( 
3.079,8 bin TL+307,8 bin TL) yükselmiş, sözleşmeye göre 04.02.2014 olan iş bitim 
tarihi (330 takvim günü), 238 gün süre uzatımından sonra 01.10.2014 tarihine 
ötelenmiştir. 238 günlük süre uzatımının 33 günü 24.07.2014 tarih ve 114666 sayılı 
Makam Olurunda olmayan fakat yapılması gereklilik arz eden bir takım ilave imalatların 
yapılması için verilmiştir. 

“Yeni Laboratuvar Binası Yapım İşi”, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle 
yapılmıştır. Proje değişiklikleri, işinin projelendirme aşamasında, öngörülememiştir. 
Mevzuat gereği anahtar teslimi götürü bedel usulünde sözleşme bedeli dışında fiyat farkı 
ödemesi gündeme gelmiştir.   
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Yüklenici, 20.03.2013 tarihinde, alt yüklenici ile sözleşme imzalamıştır. Söz 
konusu sözleşmede alt yüklenicinin yapacağı iş bedeli 2.848,2 bin TL’dir. Yapılacak iş, 
yüklenici ile yapılan sözleşme bedelinin %92,5’i oranındadır.  

Yenimahalle Belediyesi ile inşaat ve kazı ruhsatı aşamasında yaşanan sorunlar 
nedeniyle, Belediye tarafından İmar Yönetmeliği çerçevesinde ihale dokümanındaki 
projelerde bir kısım değişikliklerin yapılması istenmiş olup, mimari planlarda 
değişiklikler yapılarak revize mimari projeler belediyeye verilmiştir. Ancak daha sonra 
laboratuvar binasının yapılacağı arsa üzerindeki tesisler ve binalar için röleveli 
aplikasyon planı istenmiş, röleveli aplikasyon planı bir harita bürosuna yaptırılmış, 
mimari proje 23.05.2013 tarihinde Yenimahalle Belediyesince onaylanmış, onaylı 
mimari projeye istinaden Yenimahalle Belediyesinden 28.05.2013 tarih 3592 sayılı yazı 
ile kazı izni istenmiştir.  

Belediyeden kazı ruhsatı alımında yaşanan problemler nedeniyle yüklenici 
firmaya 10.06.2013 tarihinde belediye onaylı mimari proje teslim edilmiş, dolayısıyla 
yer teslim tutanağından 91 gün sonra işe başlanılmıştır. 

 İlave iş ile ilave süre konularında çeşitli tarihlerde Makam Olur’ları 
bulunmaktadır. 

- 02.12.2014 tarih, 242786 sayılı Makam Olur’unda, yeni yapılacak laboratuvar 
binasında ilgili dağıtım şirketinin enerji müsaadesi yazısında köşk tipi trafo yapılmasını, 
projede olmamasına rağmen zorunlu tutması, trafo ile ilgili işlemlere yapı ruhsatının 
alınmasından sonra başlanabilecek olması ve ilgili belediye tarafından zorunlu tutulan 
proje değişikliklerinden dolayı (yangın yönetmeliği nedeniyle mimari projede değişiklik 
vb.) ihale dokümanındaki elektrik, inşaat ve mekanik tesisat projelerinde tadilatlar 
yapılması ve buna bağlı olarak ilave iş yapılması zorunluluğu ortaya çıktığı belirtilmiştir 

-Sözleşmede olmayan fakat yapılması gereklilik arz eden bir takım ilave imalatlar 
arasında, Belediyeden ve enerji dağıtımı şirketten kaynaklı ilave işlerin yanı sıra bina 
çevresi tabii zemin kotunun düşürülmesi, bina giriş merdivenlerinin ve engelli 
rampalarının değişmesi ile kullanılan malzeme miktarının artması, kampüs girişli 
güvenlik kulübesinin betonarmeye çevrilmesi, soğutma tesisatında pompa ve ekipman 
ilavesi vb. işler bulunmakta olup, bu kapsamında inşaat işleri bedeli 140,2 TL; elektrik 
işleri bedeli 70,6 bin TL, mekanik işleri bedeli 97 bin TL olmak üzere keşif artış bedeli 
307,8 bin TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, sözleşme bedelinin %9,9’una 
karşılık gelmektedir. Böylece, ilave işle birlikte sözleşme bedeli 3.387,6 bin TL’ye ( 
3.079,8 bin TL+307,8 bin TL) yükselmiş, sözleşmeye göre 04.02.2014 olan iş bitim 
tarihi (330 takvim günü), 238 gün süre uzatımından sonra 01.10.2014 tarihine 
ötelenmiştir. 238 günlük süre uzatımının 33 günü 24.07.2014 tarih ve 114666 sayılı 
Makam Olurunda olmayan fakat yapılması gereklilik arz eden bir takım ilave imalatların 
yapılması için verilmiştir. 

“Yeni Laboratuvar Binası Yapım İşi”, anahtar teslimi götürü bedel usulüyle 
yapılmıştır. Proje değişiklikleri, işinin projelendirme aşamasında, öngörülememiştir. 
Mevzuat gereği anahtar teslimi götürü bedel usulünde sözleşme bedeli dışında fiyat farkı 
ödemesi gündeme gelmiştir.   
  

 

 
 

Nitekim, yüklenici, 05.01.2014 tarihinde TMO’ya yazdığı yazıda, kazı ruhsatı 
alımı sırasında yaşanan problemlerden dolayı işin süresinin uzadığı, buna göre hareket 
edildiğinde mücbir sebep hasıl olduğundan bahisle fiyat farkı talebinin olduğunu, 
bildirmiştir.   

Söz konusu yazıdan bir yıl sonra, 07.01.2015 tarih, 1176 sayılı yazı ile TMO, 
firmaya bir yazı yazarak, yapılan hesaplama sonucu oluşan fiyat farkı bedelinin yazı 
ekinde gönderildiği, fiyat farkı ödemesinin kesin hesap işlemlerinde dikkate alınacağı 
bildirilmiştir. Yazı ekini oluşturan icmalde, fiyat farkının 6,1 bin TL olarak belirlendiği 
belirtilerek, Kuruluşa ait 2014 yılı Sayıştay Raporunda, “Yeni Laboratuvar Binası 
Yapım İşi” ihalesinin 13.12.2012 tarihinde yapıldığı, yer teslim tutanağının 11.03.2013 
tarihinde düzenlendiği, 13.05.2013 tarihinde sözleşme bedelinin %10’u oranında avans 
ödendiği, kazı ruhsatı alınamaması nedeniyle işe 91 gün gecikmeli başlanıldığı, bunun 
yanı sıra çeşitli nedenlerle ilave iş ve ilave süre verildiği, 17.08.2015 tarih, 221837 sayılı 
Makam Olur’u ile geçici kabul tutanağının 06.05.2015 tarihi esas alınarak onaylandığı, 
sözleşmede “mücbir sebepler veya İdarenin kusuru hallerinde fiyat farkının ödeneceği” 
belirtildiğinden anahtar teslimi götürü bedel işe ilişkin, kesin hak edişte dikkate alınmak 
üzere yüklenicinin talebine istinaden fiyat farkı bedelinin TMO’ca firmaya bildirildiği,  
hususları nedeniyle, yapılacak yapım işlerinde, Kuruluştan kaynaklanmayan nedenlerle 
süre uzatımlarının ve mücbir sebeplerin dışında, ilave iş ve ilave süreye ihtiyaç 
duyulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra sözleşme bedelinden ayrı 
fiyat farkı doğmasına meydan verilmemesi önerilmiştir. 

Söz konusu öneriye Kuruluş tarafından verilen cevapta; söz konusu projeyle ilgili 
öneride yer alan hususlar, başta belediyeler olmak üzere Kurum dışındaki kuruluşlardan 
kaynaklanan inşaat ruhsatı vs. iş ve işlemlerin gecikmesi nedeniyle olduğu, buna rağmen 
ihale öncesi projelendirme aşamasında, ihale hazırlığı ve işin yapımı sırasında ilave iş 
oluşmaması, işin süresi içerisinde tamamlanması ve fiyat farkı oluşmaması için bugüne 
kadar gösterilen hassasiyet öneri doğrultusunda bundan sonra da devam ettirileceği 
bildirilmiştir.  

Kuruluşta yapılan incelemede; yüklenici firma 12.11.2014 tarihinde işin geçici 
kabule hazır olduğunu bildirmiştir. İşin geçici kabule engel olmayacak eksik ve kusurlu 
işler haricinde tamamlandığı tespit edilmiş ve geçici kabul teklif belgesi düzenlenmiştir. 
Bu itibarla yüklenicinin hak edişinden sözleşmenin 25.2 maddesi gereğince sözleşme 
bedelinin %0,04’ü oranında günlük ceza kesintisi uygulanarak 42 günlük gecikme için 
toplam 56,9 bin TL gecikme cezası kesilmiş ve geçici kabul çalışmalarına başlanmıştır. 

05.12.2014 tarih ve 247403 sayılı Makam Oluru ile oluşturulan geçici kabul 
heyeti marifetiyle 22.12.2014-31.12.2014 tarihleri arasında işyerine gidilerek geçici 
kabul bakımından gerekli incelemeler yapılmıştır. Ancak elektrik abonelik işlemlerinin 
yetkili elektrik dağıtım şirketinin abonelik mevzuatına bağlı olarak kalıcı elektrik 
aboneliğinin yapılamaması, sahada mevcut olan şantiye elektriğinin de yapıda yer alan 
cihazların testleri için yeterli olmaması, ayrıca doğalgaz tesisat ve abonelik işlerinin 
yetkili Doğalgaz Dağıtım şirketinin uygulamaları (tesisat test ve muayene işlemleri) 
nedeniyle doğalgaz abonelik ve tesisat işlerinin tamamlanamamış olması ve jeneratör 
ruhsatının henüz alınmamış olması nedenleriyle, mekanik ve elektrik ekipmanların 
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testleri yapılamadığından geçici kabul işlemlerinin 26.01.2015 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu erteleme tarihine kadar kalıcı elektrik aboneliği gerçekleştirilmiş, 
ancak doğalgaz aboneliğinin 03.02.2015 tarihinde tamamlanabilmiş olması nedeniyle, 
geçici kabul işlemlerine 06.02.2015 tarihinde başlanılmıştır. 06.02.2015-18.02.2015 
tarihleri arasında geçici kabul bakımından yapılan gerekli inceleme ve testler sonucunda 
işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur 
ve arızaların bulunmadığı 18.02.2015 tarihli geçici kabul tutanağı ile tespit edilmiş, 
ancak yüklenici firmaya tutanak ekinde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 
30.03.2015 tarihine kadar süre verilmiştir. 

Yüklenici firma, geçici kabul tutanağı ekinde belirtilen eksikliklerin 
tamamlandığını 02.04.2015 tarihli yazısı ile bildirmiştir. Yapılan incelemede söz konusu 
eksikliklerin tamamlanmadığı görülmüştür. Bu durum üzerine sözleşme eki olan 
“Yapım İşleri Genel Şartnamesi 41 inci maddesi” gereği geçici kabul eksikliklerinin 
giderilmesi için yüklenici firmaya 10.04.2015 tarihli yazı ile 10 gün ek (cezalı) süre 
verilmiştir. 

06.05.2015 tarihli dilekçesiyle yüklenici firma kendisine tebliğ edilen yazı 
ekindeki geçici kabul tutanağı kapsamında giderilmeyen eksiklikleri tamamladığını 
belirtmiştir. Geçici kabul tutanağında yer alan bazı eksiklikler hariç diğer eksik ve 
kusurlu işlerin yüklenici firma tarafından tamamlandığı 12.08.2015 tarihli tutanakla 
tespit edilmiştir.  

Geçici kabul ve yapılmayan eksiklikler listesinde yer alan “Laboratuvar 
odalarında yer alan tezgâhlardaki tüm lavaboların ölçülerinin 40x40 cm (içten içe) 
olacak şekilde yapılması” kabul eksikliği ile ilgili olarak; yüklenici firma tarafından 
imalatçı firmadan alınan bilgi doğrultusunda, tezgah lavabolarının şartnamede istenen 
ve dünyada kabul edilen standart ölçülerde (40x40 cm dıştan dışa) yapıldığı, geçici 
kabul tutanağında istenen içten içe 40x40 cm ölçülerde yapılamayacağı bildirilmiştir. 
Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne imalatçı firmanın lavabo ölçüleri ile 
ilgili görüşleri bildirilerek söz konusu görüşler doğrultusunda projede yapımı 
gerçekleştirilen mevcut evyelerin kullanılıp kullanılamayacağı hususunda görüş 
sorulmuştur. Laboratuvar Şube Müdürlüğü ihtiyaçları gereği lavaboların en az içten içe 
40x40 ölçülerinde olmasını talep etmekle beraber söz konusu ölçülerde (içten içe 40x40 
cm) lavabonun üretilmemesi nedeni ile mevcut lavabolarında kullanılabileceği yönünde 
görüş beyan etmiştir. Bu kapsamda geçici kabul tutanağında ve yapılmayan eksiklikler 
arasında yer alan söz konusu lavabolar ile ilgili olarak şartnamesinde içten içe olarak 
belirtilmemiş olması, yapılan lavabo ölçülerinin dünya standartlarına uygun olması ve 
Laboratuvar Şube Müdürlüğünün 23.06.2015 tarihli son görüşü doğrultusunda geçici 
kabul eksiklikler listesinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Yüklenici firma tarafından yapılmayan eksik ve kusurlu işler için kontrol 
elemanlarınca belirlenen yeni bedellerin, yüklenicinin alacağından kesilmesi hususunda 
tutanak tanzim edilmiştir. 

17.08.2015 tarih ve E.221837 sayılı Makam Oluruyla; yüklenici tarafından 
tamamlanmayan ve Laboratuvar binasının bu şekilde kullanılmasında sakınca olmayan 
geçici kabul eksiklikleri için firma alacağından toplam 86,5 bin TL (2,2 bin TL Elektrik, 
47,8 bin TL Mekanik, 21,5 bin TL İnşaat, 15 bin TL Genel) kesinti yapılması, geçici 
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testleri yapılamadığından geçici kabul işlemlerinin 26.01.2015 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu erteleme tarihine kadar kalıcı elektrik aboneliği gerçekleştirilmiş, 
ancak doğalgaz aboneliğinin 03.02.2015 tarihinde tamamlanabilmiş olması nedeniyle, 
geçici kabul işlemlerine 06.02.2015 tarihinde başlanılmıştır. 06.02.2015-18.02.2015 
tarihleri arasında geçici kabul bakımından yapılan gerekli inceleme ve testler sonucunda 
işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur 
ve arızaların bulunmadığı 18.02.2015 tarihli geçici kabul tutanağı ile tespit edilmiş, 
ancak yüklenici firmaya tutanak ekinde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 
30.03.2015 tarihine kadar süre verilmiştir. 

Yüklenici firma, geçici kabul tutanağı ekinde belirtilen eksikliklerin 
tamamlandığını 02.04.2015 tarihli yazısı ile bildirmiştir. Yapılan incelemede söz konusu 
eksikliklerin tamamlanmadığı görülmüştür. Bu durum üzerine sözleşme eki olan 
“Yapım İşleri Genel Şartnamesi 41 inci maddesi” gereği geçici kabul eksikliklerinin 
giderilmesi için yüklenici firmaya 10.04.2015 tarihli yazı ile 10 gün ek (cezalı) süre 
verilmiştir. 

06.05.2015 tarihli dilekçesiyle yüklenici firma kendisine tebliğ edilen yazı 
ekindeki geçici kabul tutanağı kapsamında giderilmeyen eksiklikleri tamamladığını 
belirtmiştir. Geçici kabul tutanağında yer alan bazı eksiklikler hariç diğer eksik ve 
kusurlu işlerin yüklenici firma tarafından tamamlandığı 12.08.2015 tarihli tutanakla 
tespit edilmiştir.  

Geçici kabul ve yapılmayan eksiklikler listesinde yer alan “Laboratuvar 
odalarında yer alan tezgâhlardaki tüm lavaboların ölçülerinin 40x40 cm (içten içe) 
olacak şekilde yapılması” kabul eksikliği ile ilgili olarak; yüklenici firma tarafından 
imalatçı firmadan alınan bilgi doğrultusunda, tezgah lavabolarının şartnamede istenen 
ve dünyada kabul edilen standart ölçülerde (40x40 cm dıştan dışa) yapıldığı, geçici 
kabul tutanağında istenen içten içe 40x40 cm ölçülerde yapılamayacağı bildirilmiştir. 
Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğüne imalatçı firmanın lavabo ölçüleri ile 
ilgili görüşleri bildirilerek söz konusu görüşler doğrultusunda projede yapımı 
gerçekleştirilen mevcut evyelerin kullanılıp kullanılamayacağı hususunda görüş 
sorulmuştur. Laboratuvar Şube Müdürlüğü ihtiyaçları gereği lavaboların en az içten içe 
40x40 ölçülerinde olmasını talep etmekle beraber söz konusu ölçülerde (içten içe 40x40 
cm) lavabonun üretilmemesi nedeni ile mevcut lavabolarında kullanılabileceği yönünde 
görüş beyan etmiştir. Bu kapsamda geçici kabul tutanağında ve yapılmayan eksiklikler 
arasında yer alan söz konusu lavabolar ile ilgili olarak şartnamesinde içten içe olarak 
belirtilmemiş olması, yapılan lavabo ölçülerinin dünya standartlarına uygun olması ve 
Laboratuvar Şube Müdürlüğünün 23.06.2015 tarihli son görüşü doğrultusunda geçici 
kabul eksiklikler listesinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Yüklenici firma tarafından yapılmayan eksik ve kusurlu işler için kontrol 
elemanlarınca belirlenen yeni bedellerin, yüklenicinin alacağından kesilmesi hususunda 
tutanak tanzim edilmiştir. 

17.08.2015 tarih ve E.221837 sayılı Makam Oluruyla; yüklenici tarafından 
tamamlanmayan ve Laboratuvar binasının bu şekilde kullanılmasında sakınca olmayan 
geçici kabul eksiklikleri için firma alacağından toplam 86,5 bin TL (2,2 bin TL Elektrik, 
47,8 bin TL Mekanik, 21,5 bin TL İnşaat, 15 bin TL Genel) kesinti yapılması, geçici 

 

 
 

kabul eksikliklerinin zamanında giderilememesi nedeniyle oluşan gecikme süreleri için, 
“Yapım İşleri Genel Şartnamesi 41 inci maddesi 5/b bendi” çerçevesinde “sözleşmenin 
25.2 maddesinde” belirtilen gecikme süreleri için sözleşme bedeli üzerinden 
uygulanacak %0,04’lük günlük ceza oranının 1/4‘ü (geçici kabul tutanağında belirtilen) 
oranında uygulanarak oluşacak ceza bedelinin kesin hak ediş düzenlenmesinde 
yükleniciden tahsili, yüklenici tarafından ödenmeyen her türlü Kurum alacağının ve 
yüklenici nam hesabına ödemesi yapılan elektrik, su, doğalgaz, all risk sigorta, vb. 
ödemelerin faiz ve diğer giderlerle birlikte sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde 
kesin hak ediş düzenlemesinde dikkate alınması, geçici kabul eksikliklerinin cezalı 
çalışma süresi içerisinde tamamlanmaması nedeniyle “geçici kabul tarihinin” geçici 
kabul eksikliklerinin tamamlandığı 06.05.2015 tarih olarak alınması, uygun 
görülmüştür. 
 Yüklenici firma 14.09.2015 ve 22.10.2015 tarihli yazıları ile geçici kabul 
olurunda yer alan nefaset ve iş eksilişi bedellerine itirazda bulunarak bu hususların 
tekrar değerlendirilmesi, gerekmesi halinde ise Yüksek Fen Kurulundan görüş 
istenilmesi talebinde bulunmuştur. 

Yüklenici firmanın bu talebi üzerine yapılan incelemelerde, Yüksek Fen 
Kuruluna gidilmesine ihtiyaç duyulmamış olup, iş artışı ve iş eksilişi bedellerinin 
toplamının eşit olması nedeniyle, bu konuda herhangi bir parasal işlem uygulanmaması, 
(elektrik işlerinde 2.200 TL, mekanik işlerde 6.570 TL, inşaat işlerinde 19.200 TL) 28 
bin TL’nin nefaset bedeli olarak kesilmesine 12.02.2016 tarih ve E.46461 sayılı Makam 
oluruyla karar verilmiştir. 

Yüklenici firma 05.04.2016 tarihli dilekçesinde özetle; Kurum amirleri 
tarafından verilen yazılı ve şifahi talimatlar doğrultusunda muayyen zamanlarda ilave 
işler için 175,5 bin TL’lik imalatlarının olduğunu, bu bedelin kendilerine ödenmesini 
aksi halde hukuki yollara gideceklerini ifade etmişlerdir. 

14.04.2016 tarih ve E.110098 sayılı Makam Oluruyla yüklenici firmaya söz 
konusu iş ile ilgili ilave işlerin %10’una karşılık gelen kısmın (307,3 bin TL) sözleşme 
kapsamında ödendiği, ancak ilave iş bedelinin %10 dışında kalan yasal iş artış sınırının 
üzerinde gerçekleştiği tespit edilen ve yüklenici tarafından talep edilmekte olan iş 
kalemlerine ait 175,5 bin TL bedelin sözleşme ve KİK mevzuatına dayanılarak 
ödenemeyeceği belirtilmiş ve yasal iş artış sınırının üzerinde gerçekleştiği tespit edilen 
iş ve işlemlerin incelenmesi ve gerekmesi halinde soruşturulması için 14.04.2016 tarihli 
ve E.110098 sayılı Makam Onayıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir. 

Laboratuvar Binası Yapım İşi ile ilgili konu, Teftiş Kurulu Başkanlığınca Genel 
Müdürlük Ek Tesislerle ilgili olarak daha önce başlatılan inceleme kapsamına alınmış, 
ancak bu kapsamda yürütülen inceleme/soruşturma konularının büyük bir kısmının 
dönemin TMO Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının bilgisine başvurulmadan 
sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağından, bunun ise yetki yönüyle imkan 
dahilinde olmadığından ve aynı ve/veya benzer konularda Bakanlık Müfettişlerince de 
inceleme/soruşturma yapıldığından bahisle, yapılmakta olan inceleme/soruşturmaların 
durdurularak dayanak olan olurların işlemden kaldırılması ile konuların 
değerlendirilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığına intikal ettirilmesi 30.06.2016 tarih ve E.193334 sayılı olura bağlanmıştır. 
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İncelemeler sırasında (Haziran 2017) Genel Müdürlük Güvercinlik Ek 
Tesislerinde 2016 ve önceki yıllarda doğrudan teminle yaptırılan usulsüz işlerle ilgili 
olarak yürütülen soruşturma disiplin yönüyle sonuçlandırılmış, kusurlu görülen 
personele disiplin cezası verilmesi önerilmiş ve uygulanmıştır. Diğer konulara ilişkin 
inceleme/soruşturmaların henüz sonuçlanmadığı görülmüştür.   

15.02.2016 tarihinde yapılan 11 nolu kesin hak edişe göre; 290,5 bin TL yüklenici 
alacağı doğmuş olup, 28 bin TL nefaset bedeli, 12,2 bin TL de gecikme cezası kesilerek 
kalan tutarın ödenmesine ve kesin hesap farklarına mal edilmesine karar verilmiştir. 

İşin kesin kabulü 12.08.2016 tarihinde yapılmış ve tespit edilen eksikliklerin 
tamamlanması için yükleniciye 11.09.2016 tarihine kadar süre verilmiştir. Eksikliklerin 
firma tarafından giderilmiş olduğu, ancak jeneratörün test sırasında arızalandığı, bunu 
için de yükleniciye 21.11.2016 tarihine kadar süre verildiği tutanakla tespit edilmiştir. 
25.11.2016 tarihli tutanakta, 11.11.2016 tarihinde jeneratörün çalışır vaziyete getirildiği, 
asansörle ilgili tespit edilen uygunsuzluğun da yüklenici tarafından giderilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. 28.03.2017 tarihli tutanakta, yüklenici tarafından yapılması gereken 
eksikliklerin tamamının giderildiği belirtilmiştir. 

İş bu haliyle 2017 yılında tamamlanmıştır. 
-300 bin ton kapasiteli hububat deposu yapım işi: 
2012 yılı yatırım programında yer alan 2011A020090 nolu,“Muhtelif Depolama 

Tesisleri” projesi kapsamında yer alan 300 bin ton kapasiteli 13 farklı yerdeki depo 
yapım ihalesi üç kısım halinde gerçekleştirilmiştir.  

I ve II. Grup işler aynı iş ortaklığınca üstlenilmiştir. 
I. Grup işler; 
 Sarıkaya/Yozgat (30 bin ton çelik silo), Karapınar/Konya (20 bin ton çelik silo), 

Çumra/Konya (20 bin ton çelik silo), Yunak/Konya (20 bin ton çelik silo), 
Şereflikoçhisar/Ankara (30 bin ton çelik silo) iş yerleri olmak üzere, 38.300 bin TL 
bedelle, 28.06.2012 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Yapım aşamasında meydana gelen 
gelişmeler çerçevesinde 921,2 (795.003+126.154) bin TL tutarında ek iş verilmiş olup, 
toplam iş bedeli 39.221,2 bin TL’ye yükselmiştir. 

Sarıkaya/Yerköy işyerinin 11.11.2014 tarihinde, Karapınar/Konya işyerinin 
07.04.2014 tarihinde, Çumra/Konya işyerinin 07.04.2014 tarihinde, Yunak/Konya 
işyerinin 07.04.2014 tarihinde ve Şereflikoçhisar/Konya işyerinin 09.06.2014 tarihinde 
geçici kabulü yapılmıştır. Sarıkaya iş yerinin geçici kabul tutanağı yüklenici tarafından 
itiraz kaydı ile imzalanmış, diğer iş yerlerinin tutanakları ise imzalanmamıştır.  
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II. Grup işler;  
Viranşehir/Ş.Urfa (30 bin ton çelik silo+ mısır kurutma ünitesi), Bismil/ 

Diyarbakır (30 bin ton çelik silo+ mısır kurutma cihazı), Besni/ Adıyaman (10 bin ton 
çelik silo+mısır kurutma ünitesi), Nurdağı/Gaziantep (20 bin ton çelik silo) iş yerleri 
olmak üzere, 34.600 bin TL bedelle, 28.06.2012 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Daha 
sonra 2.480,4 bin TL ek iş verilerek toplam ihale bedeli 37.080,4 bin TL’ye 
yükselmiştir. 

Viranşehir/Ş.Urfa işyerinin 05.05.2014 tarihinde, Bismil/Diyarbakır işyerinin 
09.06.2014 tarihinde, Besni/Adıyaman işyerinin 05.05.2014 tarihinde ve 
Nurdağı/Gaziantep işyerinin 05.05.2014 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 

III. Grup işler;  
Babaeski/Kırklareli (10 bin ton yatay depo), Mucur/Kırşehir (30 bin ton çelik 

silo), Kızılırmak/Çankırı (20 bin ton yatay depo ve 10 bin ton çelik silo), Çorum 
/(Merkez) (20 bin ton çelik silo) iş yerleri olmak üzere, 32.900 bin TL bedelle, 
28.06.2012 tarihinde sözleşme yapılmıştır. 2.212,6 bin TL ek iş verilerek toplam ihale 
bedeli 35.112,6 bin TL’ye yükselmiştir. 

Babaeski/Kırklareli işyerinin 09.06.2014 tarihinde, Mucur/ Kırşehir işyerinin 
17.07.2014 tarihinde, Kızılırmak/Çankırı işyerinin 17.07.2014 tarihinde, 
Çorum/(Merkez) işyerinin 05.05.2014 tarihinde geçici kabulleri yapılmıştır.  

Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksiklikler ve kesilecek nefasetler 
tutanaklarda belirtilmiştir. 

Ancak, 16.10.2012 tarih, 6384 sayılı Makam Olur’uyla, her üç sözleşmenin her 
birindeki 3’er adet iş yerinde yapılacak depoların tamamlanma sürelerinin 2013 yıl 
sonuna çekilmesi ve bu hususlara ilişkin yüklenicilerle bir protokol yapılması, uygun 
görülmüş, söz konusu protokoller, 19.10.2012 tarihinde yapılmış olmakla birlikte iş, 
2013 yıl sonunda bitirilememiştir. 

2013 yılında tamamlanacağı düşünülerek, 2014 ve devam eden yıllarda yatırım 
programında ödenek ayrılmadığından, projenin tamamlanmasına kadarki geçen süreçte 
yapılacak imalatların geçici kabulden sonra düzenlenecek kesin hesap farkları 
kapsamına alınmak, ödemelerin ise kesin hesap faslına mal edilmek üzere düzenlenecek 
ek ara hak edişlerin geçici hesaptan yapılması, yönünde Makam olur’ları alınmıştır. 

Bu çerçevede, I. Grup iş yerleri ilgili olarak 2.431,6 bin TL, II. Grup iş yerleri 
ilgili olarak 1.707,5 bin TL, III. Grup iş yerleri ile ilgili 2.048,7 bin TL harcama 
tahakkuku yapılmıştır. 

Geçici kabul çalışmaları esnasında tespit edilen kabul eksikliklerin giderilmesi 
için yüklenici firmalara gerekli süre ve bildirim yapılmış, ancak I. ve II. Grup işyerlerine 
ait geçici kabul tutanaklarında belirtilen eksiklikler yüklenici tarafından giderilmemiştir. 
Bunun üzerine ilgili Şube Müdürlüklerine talimat verilerek söz konusu eksiklikler 
yüklenici namı hesabına sözleşme şartları ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
çerçevesinde Kurum tarafından yaptırılmıştır. III. Grupta ise geçici kabul eksikliklerinin 
giderilmesi sürecinde Kızılırmak/Çankırı işyerinde ortaya çıkan zemin sorunları 

177Sayıştay   



 

 
 

nedeniyle, Kızılırmak/Çankırı işyeri hariç diğer üç işyerinin geçici kabul işlemleri 
nefaset kesilerek tamamlanmıştır. 

I. Grup iş yerlerinin geçici kabul eksiklikleri için, TMO tarafından yapılan bakım 
onarım ve diğer harcamalar hariç ihale ile 4.450 bin TL,  II. Grup iş yerleri için 2.530 
bin TL harcama yapılmıştır.  

I. Grup işyerlerinin geçici kabulleri 14.09.2015 tarih ve 251799 sayılı Makam 
Olur’uyla onaylanmış, geçici kabul eksikliklerinin cezalı çalışma süreci içerisinde 
tamamlanması nedeniyle, geçici kabul itibar tarihleri Sarıkaya/Yerköy, işyeri için 
29.04.2015, Karapınar/Konya, Çumra/Konya, Yunak/Konya ve 
Şereflikoçhisar/Aksaray işyerleri için 29.05.2015 tarihi olarak düzeltilmiştir. 

 II. Grup işyerlerinin geçici kabulleri 04.05.2015 tarih ve 113488 sayılı Makam 
olur’uyla onaylanmış, geçici kabul eksikliklerinin cezalı çalışma süreci içerisinde 
tamamlanması nedeniyle, geçici kabul itibar tarihleri Viranşehir/Ş.Urfa işyeri için 
31.12.2014, Bismil/Diyarbakır işyeri için 13.02.2015, Besni/Adıyaman işyeri için 
31.12.2014 ve Nurdağı/Gaziantep işyeri için 19.12.2014 tarihi olarak düzeltilmiştir. 

 III. Grup işyerlerinin geçici kabulleri ise 26.01.2015 tarih ve 23463 sayılı 
Makam Olur’u ile Kızılırmak/Çankırı işyeri hariç olmak üzere Babaeski/Kırklareli, 
Mucur/Kırşehir ve Çorum işyerleri için onaylanmış, yüklenici firmadan toplam 454,4 
bin TL nefaset kesilmiştir.  

I. Grupta; geçici kabul eksiklikleri ve yüklenici adına yapılan diğer harcamalar 
olarak 5.293,4 bin TL + Faiz alacağı doğmuş olup, taahhüdünü yerine getirmeyen 
firmanın toplam 3.512,3 bin TL tutarındaki teminat mektubu nakde çevrilerek, yüklenici 
adına emanet hesapta bekleyen 400 bin TL ile birlikte alacaktan düşülmüş, yüklenici 
kendisine tebliğ edilen namı hesabına yapılan işlerin mahsuplaşmasından kalan, 
13.11.2015 tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar doğacak süre için hesaplanacak 
faiz hariç 1.961 bin TL ile 02.09.2016 tarihinden ödemeyi yapacağı tarihe kadar geçen 
süre için doğacak faiz hariç 1.358,3 bin TL olmak üzere 3.319,4 bin TL kesin hesap 
neticesinde firmadan alacaklı kalınmış olup, yasal yollardan takibi için konu 03.02.2017 
tarihinde Hukuk Müşavirliği ve Mali İşler Daire Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Daha sonra kesin kabul eksiklikleri olarak ortaya çıkan ve yüklenici tarafından 
karşılanmayan 195 bin TL’nin hukuki işlemleri devam eden davaya ilave edilmesi için 
konunun Hukuk Müşavirliğine intikali konusunda 16.02.2017 tarih ve E.50896 sayılı 
olur alınmıştır. 

Yüklenici firma, proje harici yaklaşık 1 milyon TL iş yaptırıldığını belirterek bu 
tutarın hesaplamada değerlendirilmesini istemişse de bu istek yerinde görülmemiş, konu 
hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığından görüş 
istenmiş, alınan cevapta, sözleşme ve mevzuat hükümleri açıklanarak konu ile ilgili 
görüş verilemeyeceği 14.04.2016 tarih ve 578 sayılı yazı ile TMO’ya bildirilmiştir. 

Hukuk Müşavirliğince alacağın yasal yollardan takibi için faiz hariç toplam 
3.532,8 bin TL tutarında Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017/146 Esas sayılı 
alacak davası açılmıştır. 
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Hukuk Müşavirliğince alacağın yasal yollardan takibi için faiz hariç toplam 
3.532,8 bin TL tutarında Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017/146 Esas sayılı 
alacak davası açılmıştır. 

 

 
 

II. Grup işlere ait kesin hak ediş işlemleri 31.12.2015 tarihinde KDV dahil 91,6 
bin TL bedelle tamamlanarak 26.01.2016 tarih ve 25912 sayılı Makam Oluruyla 
onaylanmıştır.  

II. Grup işlerde; geçici kabul eksiklikleri için toplam KDV dahil 3.380,1 bin TL 
bin TL, geçici kabul sonrası yüklenici adına yapılan işler ile kullanılan elektrik gideri 
ve sigorta bedeli alacağı,  476,6 bin TL faiz, 141,1 bin TL gecikme cezası, 76,3 bin TL 
yüklenici adına yapılan bakım onarım gideri olmak üzere toplam 4.074,1 bin TL alacak 
doğmuş, 3.410 bin TL tutarındaki teminat mektubu ile 91,6 bin TL tutarındaki istihkak 
alacağı mahsup edildikten sonra yükleniciden 572,5 bin TL + faiz alacağı kalmıştır.  

Bismil iş yerinin kesin kabulünün 25.05.2016 tarihinde yapılması 
kararlaştırılmış, yerine gidildiğinde özetle; 

-Mısır kurutma tesisinin zemininde homojen olmayan bir şekilde çökmelerin 
olmasından dolayı tesisin gözle görülür bir şekilde eğildiği, yaş ve kuru tankların temel 
betonunda kısmi çatlamalar ve eğimsel bozulmaların olduğu, tankların bazı taşıyıcı 
ayaklarının dik bir şekilde durmadığı, mısır kurutucu alt konveyörünün ve kablo 
tavasının oturma nedeniyle eğilerek bel verdiği, 

-Silo alt konveyör betonarme kanalının makine kulesine yakın kısmında yaklaşık 
2 cm açıklıkta kanal genişliğinde çapraz ve yatay çatlamaların olduğu, bu bölümde 
ayrıca donatsal anlamda eksikliklerin olduğu, 

görülmesi nedeniyle, iş yerinin kesin kabule hazır olmadığına karar verilmiş, 
durum 07.06.2016 tarihinde,  firmaya bildirilerek 25 gün içerisinde tamamlanması 
istenmiştir. Ayrıca, Firmaya, 12.07.2016 ve 03.08.2016 tarihlerinde yazılan yazılarla bu 
eksikliklerin giderilmesi istenmişse de bir sonuç alınamamıştır. 

Daha sonra firma tarafından giderilemeyen ve kullanıma mani bir hal 
oluşturmayan kesin kabul eksiklikleri için nefaset kesintisi olarak 448 bin TL, kesin 
kabul eksikliklerinden zamanında tamamlanmayan işlerin bedeli ve gecikme cezası 
olarak 45 bin TL ve enerji bedeli olarak 18,4 bin TL olmak üzere toplam 511,4 bin TL, 
10.10.2016 tarih ve E.286543 sayılı olurla yüklenici borçlarına dahil edilerek 
18.10.2016 tarihinde firmadan talep edilmişse de bir sonuç alınamamıştır. 

II. Grup işle ilgili olarak firma borcu olarak hesaplanan 572,5 bin TL’nin Hukuki 
yollardan tahsili için Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/743 Esas sayılı dava 
açılmış, daha sonra aynı iş kapsamında gerçekleşen 511,4 bin TL tutar için de ek dava 
açılmış ve davalar birleştirilmiştir. 

Bismil iş yerinde zemin problemleri nedeniyle oluşan sorunlarla ilgili çalışalar, 
2016 ve 2017 yıllarında devam etmiştir. 

III. Grup işlere ait kesin hak ediş işlemleri ile ilgili çalışmalar, yüklenici 
itirazlarından ve Çankırı işyerinde oluşan teknik sorunlar nedeniyle devam etmekte 
olup, çalışmaların henüz bitirilememiş olması nedeniyle, bu iki gruba ait kesin hesap 
işlemleri henüz sonuçlanmamıştır. 

Yüklenici firmanın I. ve II. Grupta yer alan işlerle ilgili olarak 15.09.2014 tarihli 
ve 57 sayılı dilekçesinde yer alan talepleri, TMO’ca inceleme raporuna bağlanmış ve 
10.10.2014 tarihli raporun sonuç bölümünde; 300.000 ton kapasiteli hububat deposu 
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yapımı I. ve II. Grup işlerinin yer aldığı (5+4 işyeri) proje kapsamında yapılan imalatlara 
ait talep edilen işlerle ilgili olarak yapılan değerlendirmede, talep edilen ve ilave edilen 
imalatlar içinde bedeli ödenmeyen ve ilave iş kapsamında değerlendirilecek bir imalatın 
bulunmadığı, dolayısıyla Yüksek Fen Kurulu nezdinde çözümlenmesi gereken bir 
durumun bulunmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiş ve inceleme raporu 5.11.2014 
tarihli ve 55523 sayılı yazı ekinde firmaya gönderilmiştir. 

Yine firmanın 16.02.2016 tarihli 2 sayılı dilekçesinde itirazda bulunduğu ilave 
imalatlar konusundaki talebi, Kurumca 11.03.2016 tarihli ve E.16961 sayılı yazıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına sorulmuştur. Yüksek 
Fen Kurulundan alınan 15.04.2016 tarihli ve 578 sayılı yazıda, sözleşme 
hükümlerinden, teklif sahibinin sorumluluğu, iş tanımı ve çelik silo kuyularından 
bahsedilerek, ihaleye esas projelerin, kanunda belirtilen tanımına uygun uygulama 
projesi niteliğinde olmadığı, sözleşmenin 6’ncı maddesi hükmü gereğince isteklilerin 
tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal 
listelerine dayalı olarak vermeleri gerekmekte iken, gerek ihale dokümanları arasında 
bulunan projeler ve gerekse yukarıda belirtilen şartname hükümlerinden dolayı, 
sözleşmenin 6’ncımaddesine uygun bir teklif düzenlenemeyeceği değerlendirildiği, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (c)  fıkrasında; “… uygulama 
projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve 
karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte 
belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. 
Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak 
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi 
yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, 
her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri 
gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergah değişikliklerinin muhtemel olması 
nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım 
işlerinde ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir…” 
hükmünün bulunduğu, bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, ihale konusu yapım işinin 
özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan 
netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklifi 
almak suretiyle ihaleye çıkılabilmesine imkan sağlandığı, tüm bu hususlar birlikte göz 
önünde bulundurulduğunda, bahse konu işin ihale dokümanlarına dayalı olarak, talep 
edilen konularda görüş veya karar ihdas edilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. 
TMO’ca da bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştır.  

Aynı yüklenici tarafından üstlenilen I. ve II. Grup işlerin Bismil Deposu hariç 
kesin kabulleri 2016 yılında yapılmış, yine bir takım eksiklikler görülerek liste halinde 
tutanağa eklenmiştir. 

III. Grupta yer alan Kızılırmak/Çankırı işyerinde yapılan 30 bin tonluk depoların 
geçici kabul tutanağı düzenlenip yüklenici firmaya kabule engel teşkil etmeyen 
eksiklikler için süre verilmesinin ardından, depolara hububat alımı yapılmış, bu alımdan 
kısa bir süre sonra zeminlerde ortaya çıkan oturmalardan dolayı başlatılan inceleme ve 
tespit çalışmaları ODTÜ danışmanlığı çerçevesinde devam etmiştir. 
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yapımı I. ve II. Grup işlerinin yer aldığı (5+4 işyeri) proje kapsamında yapılan imalatlara 
ait talep edilen işlerle ilgili olarak yapılan değerlendirmede, talep edilen ve ilave edilen 
imalatlar içinde bedeli ödenmeyen ve ilave iş kapsamında değerlendirilecek bir imalatın 
bulunmadığı, dolayısıyla Yüksek Fen Kurulu nezdinde çözümlenmesi gereken bir 
durumun bulunmadığı kanaatine varıldığı belirtilmiş ve inceleme raporu 5.11.2014 
tarihli ve 55523 sayılı yazı ekinde firmaya gönderilmiştir. 

Yine firmanın 16.02.2016 tarihli 2 sayılı dilekçesinde itirazda bulunduğu ilave 
imalatlar konusundaki talebi, Kurumca 11.03.2016 tarihli ve E.16961 sayılı yazıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına sorulmuştur. Yüksek 
Fen Kurulundan alınan 15.04.2016 tarihli ve 578 sayılı yazıda, sözleşme 
hükümlerinden, teklif sahibinin sorumluluğu, iş tanımı ve çelik silo kuyularından 
bahsedilerek, ihaleye esas projelerin, kanunda belirtilen tanımına uygun uygulama 
projesi niteliğinde olmadığı, sözleşmenin 6’ncı maddesi hükmü gereğince isteklilerin 
tekliflerini ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal 
listelerine dayalı olarak vermeleri gerekmekte iken, gerek ihale dokümanları arasında 
bulunan projeler ve gerekse yukarıda belirtilen şartname hükümlerinden dolayı, 
sözleşmenin 6’ncımaddesine uygun bir teklif düzenlenemeyeceği değerlendirildiği, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (c)  fıkrasında; “… uygulama 
projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve 
karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte 
belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. 
Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak 
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi 
yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, 
her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri 
gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergah değişikliklerinin muhtemel olması 
nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım 
işlerinde ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir…” 
hükmünün bulunduğu, bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, ihale konusu yapım işinin 
özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan 
netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklifi 
almak suretiyle ihaleye çıkılabilmesine imkan sağlandığı, tüm bu hususlar birlikte göz 
önünde bulundurulduğunda, bahse konu işin ihale dokümanlarına dayalı olarak, talep 
edilen konularda görüş veya karar ihdas edilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. 
TMO’ca da bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştır.  

Aynı yüklenici tarafından üstlenilen I. ve II. Grup işlerin Bismil Deposu hariç 
kesin kabulleri 2016 yılında yapılmış, yine bir takım eksiklikler görülerek liste halinde 
tutanağa eklenmiştir. 

III. Grupta yer alan Kızılırmak/Çankırı işyerinde yapılan 30 bin tonluk depoların 
geçici kabul tutanağı düzenlenip yüklenici firmaya kabule engel teşkil etmeyen 
eksiklikler için süre verilmesinin ardından, depolara hububat alımı yapılmış, bu alımdan 
kısa bir süre sonra zeminlerde ortaya çıkan oturmalardan dolayı başlatılan inceleme ve 
tespit çalışmaları ODTÜ danışmanlığı çerçevesinde devam etmiştir. 
  

 

 
 

Ancak hem yüklenici hem de projeci firmanın sorumluluk kabul etmemesi 
nedeniyle, hali hazırdaki durum ve görünüme ait verilerin ve delillerin kaydedilmesi ve 
korunması amacıyla, tesisin mevcut durumunun tespit edilmesi ve dava konusu yapı 
hakkında zemin iyileştirmesi yapılmasının gerekip gerekmediği hususlarının tespiti için, 
Genel Müdürlük Makamının 07.04.2016 tarih ve E.103472 sayılı ve 21.04.2016 tarih ve 
E.116286 sayılı olurları gereğince, Hukuk Müşavirliğince Çankırı Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 2016/4 D. İş sayılı dosyasıyla delil tespiti davasının açıldığı, mahkemece 
27.04.2016 tarihinde mahallinde bilirkişiler eşliğinde keşif yapılmıştır. Mimar ve İnşaat 
Mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, 30.05.2016 tarihli raporlarında dosyada sunulan 
belgelere göre zemin iyileştirilmesi gerekip, gerekmediğine karar verememiş, 
13.06.2016 tarihli ek bilirkişi raporunda ise; verilerin zemin iyileştirilmesi 
gerekmediğini işaret etmekle birlikte kar yükü, rüzgar yükü ve etkin yer ivmesi kat 
sayılarının yapımı tasarlanan yapıların yapılacağı konuma göre hesaplanmasının daha 
doğru sonuçlar alabilmek için ayrıca zemin emniyet kat sayısının 1.10 kg/cm2 olarak 
kabul edilmesinin doğru olup olmayacağı konusunda bir Jeoloji Mühendisi bilirkişi 
tarafından yorumlanmasının doğru olacağı belirtilmiştir. Dava bu haliyle 
sonuçlanmıştır. 

Ayrıca, Kızılırmak/Çankırı Deposu ile ilgili olarak; fazlaya olan haklar saklı 
kalmak kaydıyla 105,1 bin TL danışmanlık bedeli, 861 bin TL depoların boşaltılması 
nedeniyle tahmil tahliye hizmet bedeli, 2.500 bin TL zemin iyileştirme bedeli, 2.257,5 
bin TL depo kullanılamadığı için hesaplanan rayiç kira bedeli ve bu tutarların KDV’leri 
olmak üzere toplam 6.303,9 bin TL ve proje ve yapım işini üstlenen yüklenicilerden 
ayıplı ve eksik işlerin tamamının ve bunlara ilişkin bütün zararların tespiti konusunda 
Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017/432 esas sayı ile 2017 yılında dava 
açılmıştır. 

I. Grup işyerlerinin tamamının 2016 yılında kesin kabulleri yapılmış olup, kesin 
kabul eksiklikleri için sürecin devam etmesi nedeniyle, kesin kabuller henüz 
onaylanmamıştır. II. Grup işlerden Bismil Deposu hariç 2016 yılında kesin kabul işlemi 
yapılmış ve görülen eksiklikler listelenerek tutanağa eklenmiştir. III. Grup işyerlerinde 
ise Kızılırmak/Çankırı Deposu hariç kesin kabulü yapılmıştır.  

Kuruluşta yapılan incelemede; Kızılırmak/Çankırı, Çorum/Merkez, 
Mucur/Kırşehir ve Babaeski/ Kırklareli iş yerlerinde mekanik tesisat işleri için yüklenici 
firmanın 19.07.2012 tarihinde, iş hitamı 31.12.2013 olmak üzere alt yüklenici ile 
anlaştığı, alt yüklenicinin TMO’ya yazdığı 16.02.2015 tarihli yazıda, alt taşeron firması 
olarak mekanik tesisat işlerinin kendileri tarafından yapıldığı, bu nedenle de kesin hesap 
görebilmek ve mutabakat sağlamak amacıyla hak ediş ve geçici kabul tutanaklarının 
birer örneğinin taraflarına verilmesinin istenildiği, TMO tarafından yazılan 26.02.2016 
tarihli ve 14284 sayılı cevabi yazıda, 300.000 ton kapasiteli hububat depoları III. Kısım 
Yapım işinin yüklenicisi firmaları ile yapmış olduğunuz alt taşeron sözleşmesi ile ilgili 
Kurumun bilgi ve onayının bulunmaması nedeniyle söz konusu belgelerin verilmesinin 
uygun görülmediği bildirilmiştir. 

-Malzeme Depoları Yapımı: 
2015 yılı yatırım programında, tarım sektörü 2011A020090 nolu “Muhtelif 

Depolama Tesisleri Projesi” kapsamında, toplam proje bedeli 1.500 bin TL olan ve her 
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işyerine 1 adet malzeme deposu yapımı için, Çifteler işyerine 250 bin TL, Yunak iş 
yerine 225 bin TL, Çınar iş yerine 210,5 bin TL, Silvan iş yerine 210,5 bin TL, 
Hayrabolu iş yerine 565 bin TL olmak üzere toplam 1.461 bin TL ödenek tahsis 
edilmiştir.  

Yıl içerisinde Hayrabolu hariç diğer dört işyerine malzeme deposu yapım işi 
sonuçlanmıştır. Tekirdağ Şube Müdürlüğüne yazılan 16.04.2015 tarih ve 99792 sayılı 
yazı ile Hayrabolu Ajans Amirliği iş yeri sahasında 2015 yılı içerisinde malzeme deposu 
yapılması için 600 bin TL ödenek tahsis edildiği, 2015 yılı hububat alımının yoğun 
geçmesi sebebiyle yeni depoların yapılacağı yerde bulunan ve ıskat edilerek sökülmesi 
planlanan Quanset tipi çelik hangar (QÇH) depolarına hububat konulmak zorunda 
kalınmasından, ıskat işleminin zamanında yapılamadığı, dolayısıyla ihale işlemi 
sürecinin uzadığı,  ihalenin 26.10.2015 tarihinde yapıldığı ve sözleşmesinin 
imzalanması işleminin Tekirdağ Şube Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih 321171 sayılı 
olur ile depo ıskatının henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, Şube tarafından 
ertelenmiş olduğu, bu gelişmeler çerçevesinde söz konusu işe ait sözleşmenin 
23.12.2015 tarihinde imzalanmış olmasından dolayı, 2015 yılı yatırım programında yer 
alan “Hayrabolu Malzeme Deposu Yapım İşinin inşaatına başlanılamadığı, 2016 yılı 
yatırım programında yer alan aynı proje kapsamında yapılarak tamamlanmasının 
planlanmış olup, 2016 yılı yatırımları içerisinde değerlendirilmiştir. 

Yatırım projeleri kapsamında tüm yapım işleri ile ilgili olarak yukarıda geniş bir 
şekilde yapılan açıklamalar özetle topluca değerlendirildiğinde; 

-Yapım işlerinin ihalelerine gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadan ön proje veya 
kesin proje ile çıkılması nedeniyle, ihaleden önce yapılması gereken hazırlık ve varsa 
doğabilecek sorunların büyük çoğunlukla ihaleden sonraya bırakılması,  proje 
değişikliği, zaman kaybı, iş artışı, yüklenicinin ilave talepleri, gereğinde işin tasfiyesi 
vb. uygulama aşamasında önemli sorunlara neden olmuştur. 

-120 bin ton kapasiteli depo yapımında, Yozgat ve Haymana depolarının 
yapılacağı arazinin ihaleden önce çözülmeyen mülkiyet sorunu,  Kaymaz deposunun 
yapılacağı arazinin sit alanı içerisinde kalması, Sivrihisar deposunun yapılacağı alanın 
içerisinden geçen şehir içme suyu ve yüksek gerilim hattı bulunması, Karayolları yol 
geçişi gibi önemli sorunlar önceden halledilmeyerek, yapım aşamasında çözülmeye 
çalışılmıştır. Kurumsal kimlik çalışmaları, tüm bunlar işlerde duraksamalara neden 
olmasının yanında araç sirkülasyonu açısından giriş yeri değişikliği, dolayısıyla proje 
değişikliğini de gerektirmiştir.   

Haymana ve Yozgat depolarının yapım işleri ile 2015 yılında geçici kabulü 
yapılan Sivrihisar ve Kaymaz depolarının geçici kabul eksikliklerinin, Haziran 2017 ayı 
itibarıyla tamamlanmamış olmasına rağmen iş devam ettirilmiştir. 

-Genel Müdürlük Ek Tesisleri Laboratuvar Binası Yapım İşinde, mimari proje   
ihaleden önce Belediyeye onaylattırılmadığından kazı ruhsatı alınamamış, dolayısıyla 
11.03.2013 tarihinde yer teslimi yapıldığı halde mimari proje 23.05.2013 tarihinde 
onaylandıktan sonra kazı ruhsatı ancak 10.06.2013 tarihinde  alınmış ve işe yer 
tesliminden 91 gün sonra işe başlanabilmiştir.  
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işyerine 1 adet malzeme deposu yapımı için, Çifteler işyerine 250 bin TL, Yunak iş 
yerine 225 bin TL, Çınar iş yerine 210,5 bin TL, Silvan iş yerine 210,5 bin TL, 
Hayrabolu iş yerine 565 bin TL olmak üzere toplam 1.461 bin TL ödenek tahsis 
edilmiştir.  

Yıl içerisinde Hayrabolu hariç diğer dört işyerine malzeme deposu yapım işi 
sonuçlanmıştır. Tekirdağ Şube Müdürlüğüne yazılan 16.04.2015 tarih ve 99792 sayılı 
yazı ile Hayrabolu Ajans Amirliği iş yeri sahasında 2015 yılı içerisinde malzeme deposu 
yapılması için 600 bin TL ödenek tahsis edildiği, 2015 yılı hububat alımının yoğun 
geçmesi sebebiyle yeni depoların yapılacağı yerde bulunan ve ıskat edilerek sökülmesi 
planlanan Quanset tipi çelik hangar (QÇH) depolarına hububat konulmak zorunda 
kalınmasından, ıskat işleminin zamanında yapılamadığı, dolayısıyla ihale işlemi 
sürecinin uzadığı,  ihalenin 26.10.2015 tarihinde yapıldığı ve sözleşmesinin 
imzalanması işleminin Tekirdağ Şube Müdürlüğünün 23.11.2015 tarih 321171 sayılı 
olur ile depo ıskatının henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, Şube tarafından 
ertelenmiş olduğu, bu gelişmeler çerçevesinde söz konusu işe ait sözleşmenin 
23.12.2015 tarihinde imzalanmış olmasından dolayı, 2015 yılı yatırım programında yer 
alan “Hayrabolu Malzeme Deposu Yapım İşinin inşaatına başlanılamadığı, 2016 yılı 
yatırım programında yer alan aynı proje kapsamında yapılarak tamamlanmasının 
planlanmış olup, 2016 yılı yatırımları içerisinde değerlendirilmiştir. 

Yatırım projeleri kapsamında tüm yapım işleri ile ilgili olarak yukarıda geniş bir 
şekilde yapılan açıklamalar özetle topluca değerlendirildiğinde; 

-Yapım işlerinin ihalelerine gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadan ön proje veya 
kesin proje ile çıkılması nedeniyle, ihaleden önce yapılması gereken hazırlık ve varsa 
doğabilecek sorunların büyük çoğunlukla ihaleden sonraya bırakılması,  proje 
değişikliği, zaman kaybı, iş artışı, yüklenicinin ilave talepleri, gereğinde işin tasfiyesi 
vb. uygulama aşamasında önemli sorunlara neden olmuştur. 

-120 bin ton kapasiteli depo yapımında, Yozgat ve Haymana depolarının 
yapılacağı arazinin ihaleden önce çözülmeyen mülkiyet sorunu,  Kaymaz deposunun 
yapılacağı arazinin sit alanı içerisinde kalması, Sivrihisar deposunun yapılacağı alanın 
içerisinden geçen şehir içme suyu ve yüksek gerilim hattı bulunması, Karayolları yol 
geçişi gibi önemli sorunlar önceden halledilmeyerek, yapım aşamasında çözülmeye 
çalışılmıştır. Kurumsal kimlik çalışmaları, tüm bunlar işlerde duraksamalara neden 
olmasının yanında araç sirkülasyonu açısından giriş yeri değişikliği, dolayısıyla proje 
değişikliğini de gerektirmiştir.   

Haymana ve Yozgat depolarının yapım işleri ile 2015 yılında geçici kabulü 
yapılan Sivrihisar ve Kaymaz depolarının geçici kabul eksikliklerinin, Haziran 2017 ayı 
itibarıyla tamamlanmamış olmasına rağmen iş devam ettirilmiştir. 

-Genel Müdürlük Ek Tesisleri Laboratuvar Binası Yapım İşinde, mimari proje   
ihaleden önce Belediyeye onaylattırılmadığından kazı ruhsatı alınamamış, dolayısıyla 
11.03.2013 tarihinde yer teslimi yapıldığı halde mimari proje 23.05.2013 tarihinde 
onaylandıktan sonra kazı ruhsatı ancak 10.06.2013 tarihinde  alınmış ve işe yer 
tesliminden 91 gün sonra işe başlanabilmiştir.  

 

 
 

Ayrıca, Yüklenici firma 05.04.2016 tarihli dilekçesinde özetle; Kurum amirleri 
tarafından verilen yazılı ve şifahi talimatlar doğrultusunda muayyen zamanlarda ilave 
işler için 175,5 bin TL’lik imalatlarının olduğunu, bu bedelin kendilerine ödenmesini 
aksi halde hukuki yollara gideceklerini ifade etmiş olup, konu daha sonra TMO Teftiş 
Kuruluna, daha sonra da İlgili Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal 
ettirilmiştir. 

-İskenderun Rıhtım Konveyör Hattı İşinde; 16.08.2012 tarihinde 3.887,7 bin TL 
bedelle sözleşme imzalanmasından yaklaşık bir yıl sonra, 25.07.2013 tarihli ve E.5042 
sayılı Makam Olur’uyla, sözleşmede 7 adet ve beheri 30 metre olarak yer alan mobil tip 
zincir konveyörlerin, yapılan testler ve denemeler neticesinde uzunlukları itibarıyla 
manevra kabiliyetlerinin yetersiz olduğunun tespiti sonucunda, yeterli denge ve 
manevra kabiliyetine sahip olması bakımından 12 adet ve beheri 18,5 metre olarak imal 
edilmesi neticesinde toplam 354,8 bin TL iş artışı (sözleşme bedelinin %9,1’i) kabul 
edilmiştir.  

İhale yapılıp, iş başladıktan sonra, liman işleticisi firmanın, konveyör galerisini 
1,5 metre daha derine alınmasının istenmesinin, getireceği maliyet artışının %10’luk iş 
artışı kapsamında çözülemeyeceğinden, 19.08.2013 tarihinde işin kapsamından çıkarılıp 
bu bölüm yeniden ihale edilmiştir. 

Bu ve benzeri işlemlerden dolayı firmaya 565 gün süre uzatımı verilmiş, 
konveyör galerisi yapımı da 1.740 bin TL’ye yeniden ihale edilmiştir. 

-Mısır Kurutma Sistemleri yapım ve montajında, İdarece onaylanan projelerde 
sözleşme dokümanlarındaki ölçü ve miktarlara göre her iş yeri için ilave imalatlar ve iş 
artışları meydana gelmiş, Çumra ve Karapınar iş yerlerinde mısır kurutma tesisinin yeni 
çelik silolarla akuple çalışması için yerleşimi tamamen değiştirilmiş, Silvan iş yerine 
kurulacak tesis Şenyurt iş yerine alınmış, böylece işin tamamlanması için sekiz işyerinde 
ek iş olarak yaptırılabilecek en fazla %10’luk yasal iş artışından fazla iş yapılması 
gerekmiş, sonuçta bu durum işin tasfiye nedenlerinden birini oluşturmuştur.  

-Bazı yapım işinde geçici kabul sırasında önemli ölçüde eksiklikler tespit edilerek 
tutanağa bağlanmış, ancak bunların bir bölümü, yüklenici tarafından yapılmayarak,  ya 
İdare tarafından yüklenici nam ve hesabına yapılmış veya kullanımı etkilemeyeceği 
gerekçesi ile nefaset kesilerek geçici kabul tutanakları onaylanmış,  yüklenici nam ve 
hesabına yapılan eksikliklerden dolayı alacak davası açılmıştır. (300 bin ton kapasiteli 
depo yapım işinin II. Grubunda 448 bin TL, III. Grubunda 454 bin TL, Laboratuvar 
Binası Yapım İşinde 27 bin TL gibi bir kısım işler nefaset kesilerek kabul edilmiştir.) 

-Esasen kabul eksiklikleri, hiç ya da gereği gibi yapılmayan iş anlamında olup, 
bedelinin zamanında ödenmemesi gereken bir durumdur. Bu durum, yapım aşamasında 
kontrol teşkilatının etkin çalışmadığını göstermektedir. Nitekim 300 bin ton kapasiteli 
depo yapımında III. Grup işlerin bir bölümü, İdarenin bilgi ve onayı dışında taşeron 
sözleşmesi ile üçüncü kişilere yaptırılmış ve bu durumdan alt yüklenicinin TMO’ya 
yazdığı 16.02.2015 tarihli yazı ile alt taşeron firması olarak mekanik tesisat işlerinin 
kendileri tarafından yapıldığı, bu nedenle de kesin hesap görebilmek ve mutabakat 
sağlamak amacıyla hak ediş ve geçici kabul tutanaklarının birer örneğinin taraflarına 
verilmesinin istemesiyle ortaya çıkmıştır.  
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-İhaleden önce zemin etüdü yapılmış olmasına rağmen, Kızılırmak/Çankırı, 
Bismil/Diyarbakır depoları ile ilgili zemin sorunları oluşmuş, , Bismil ve Kızılırmak 
depolarının zemin sorunları yapımdan sonra meydana gelen kayma ve deformasyonlarla 
ortaya çıkmış olup, teknik ve hukuki olarak çözümü yolundaki çalışmalar devam 
etmektedir.  

-Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası, “Kabul 
komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik 
kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla 
olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin 
idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak ve herhangi 
bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” hükmüne rağmen, 300 bin ton 
kapasiteli depo yapımında I. Grupta yer alan 5 iş yerinde geçici kabul eksiklikleri 4.450 
bin TL’ye ve II. Grupta yer alan 4 iş yerlerindeki geçici kabul eksiklikleri 2.530 bin 
TL’ye ihale edilmiştir. I. Grup iş yerlerinin iş artışı dahil sözleşme tutarı 39.221,1 bin 
TL olup, %5’i 1.961 bin TL; II. Grup iş yerlerinin iş artışı dahil sözleşme tutarı 37.080,4 
bin TL olup, %5’i 1.854 bin TL’dir. Bu durumda eksik işlerin tutarı dikkate alındığında, 
işlerin %5’den daha fazla bir eksiklikle geçici kabulünün yapıldığını göstermektedir. 

I. ve II. Grup depolarının geçici kabul eksikliği yüklenici nam ve hesabına 
yapılmış olup, idare tarafından yapılan giderler hariç sadece ihale ile yaptırılan işin 
bedeli (I. Grup için 2.530 bin TL, II. Grup için 4.450 bin TL olmak üzere ) 6.980 bin 
TL’dir. 

2015 yılı Sayıştay Raporunda da benzeri eksiklikler vurgulanarak öneri 
getirilmiştir. 

TMO’nun yürüttüğü yatırımlarla ilgili olarak; 
-Yapım işlerinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlanarak uygulama projesiyle 

ihaleye çıkılması suretiyle süre uzatımı, iş artışı ve işin tasfiyesi gibi yatırımların 
zamanında bitirilmesini aksatacak uygulamalara meydan verilmemesi,  

-Geçici ve kesin kabullerin önemli sayı ve tutarlara ulaşmayacak şekilde en az 
eksiklikle yapılması ve eksik olarak tespit edilen işlerin bedellerinin ödenmemiş 
olmasına dikkat edilmesi, 

-Geçici kabul yapılmadan önce tesisin kullanılmaması, 
-“300 bin Ton Kapasiteli Depo Yapım İşi” kapsamında bulunan ve zemin 

problemleri nedeniyle kesin kabulleri yapılmayan Kızılırmak/Çankırı ve 
Bismil/Diyarbakır depoları ile ilgili olarak devam eden idari ve hukuki ihtilafların TMO 
zararına meydan verilmeden çözüme kavuşturulması için her türlü önlemin alınması, 

-TMO’nun, yapımı devam eden depoların bulunduğu yerlerdeki depo 
ihtiyaçlarını kiralama yoluyla karşılamakta olduğu da dikkate alınarak, “120 bin Ton 
Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi” kapsamında 2013 yılında ihale edilen Yozgat 
ve Haymana depolarının işlerinin daha fazla sürüncemede bırakılmayarak, işin 
sözleşmesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerekli işlemin 
tesis edilmesi, 
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-İhaleden önce zemin etüdü yapılmış olmasına rağmen, Kızılırmak/Çankırı, 
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işlerin %5’den daha fazla bir eksiklikle geçici kabulünün yapıldığını göstermektedir. 

I. ve II. Grup depolarının geçici kabul eksikliği yüklenici nam ve hesabına 
yapılmış olup, idare tarafından yapılan giderler hariç sadece ihale ile yaptırılan işin 
bedeli (I. Grup için 2.530 bin TL, II. Grup için 4.450 bin TL olmak üzere ) 6.980 bin 
TL’dir. 

2015 yılı Sayıştay Raporunda da benzeri eksiklikler vurgulanarak öneri 
getirilmiştir. 

TMO’nun yürüttüğü yatırımlarla ilgili olarak; 
-Yapım işlerinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlanarak uygulama projesiyle 

ihaleye çıkılması suretiyle süre uzatımı, iş artışı ve işin tasfiyesi gibi yatırımların 
zamanında bitirilmesini aksatacak uygulamalara meydan verilmemesi,  

-Geçici ve kesin kabullerin önemli sayı ve tutarlara ulaşmayacak şekilde en az 
eksiklikle yapılması ve eksik olarak tespit edilen işlerin bedellerinin ödenmemiş 
olmasına dikkat edilmesi, 

-Geçici kabul yapılmadan önce tesisin kullanılmaması, 
-“300 bin Ton Kapasiteli Depo Yapım İşi” kapsamında bulunan ve zemin 

problemleri nedeniyle kesin kabulleri yapılmayan Kızılırmak/Çankırı ve 
Bismil/Diyarbakır depoları ile ilgili olarak devam eden idari ve hukuki ihtilafların TMO 
zararına meydan verilmeden çözüme kavuşturulması için her türlü önlemin alınması, 

-TMO’nun, yapımı devam eden depoların bulunduğu yerlerdeki depo 
ihtiyaçlarını kiralama yoluyla karşılamakta olduğu da dikkate alınarak, “120 bin Ton 
Kapasiteli Hububat Depoları Yapım İşi” kapsamında 2013 yılında ihale edilen Yozgat 
ve Haymana depolarının işlerinin daha fazla sürüncemede bırakılmayarak, işin 
sözleşmesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri çerçevesinde gerekli işlemin 
tesis edilmesi, 
  

 

 
 

- İşlerin yapım aşamasında etkin bir şekilde kontrolünün sağlanması,  
önerilir. 
Adana Şube Müdürlüğünce 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen “Adana Şube 

Müdürlüğü Lojmanlar Sahası İhata Yapım İşi” ve 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen 
“Atölye Binası Üzeri Tevsii Derslik Yapım İşi” ne ilişkin olarak, TMO’nun 2013 yılı 
Raporunda “Adana Şube Müdürlüğü Lojmanlar Sahası İhata Yapım İşi” ve “Atölye 
Binası Üzeri Tevsii Derslik Yapım İşi” ile ilgili olarak yapılan incelemelerde 
gerçekleştirilen iş ve işlemlerle ilgili sorumluların tespiti bakımından konunun TMO 
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca tetkik ve gerekirse tahkik ettirilmesinin 
önerilmiş, öneri çerçevesinde her iki konu 19.11.2014 tarih ve 230840 sayılı Makam 
Oluru ile Teftiş Kurulu Başkanlığına inceleme ve gerekirse soruşturulmak üzere 
gönderilmiştir. Her iki konu Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelenmiş ve bu işler için 
düzenlenen “İdari Soruşturma Raporu” ile “İnceleme Raporunun” birer sureti 
03.07.2015 tarih ve 45922 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

Kuruluşa ait 2014 yılı Sayıştay Raporunda Teftiş Kurulunca hazırlanan raporların 
sonuç bölümlerine yer verilerek, her iki işte de mevzuata uyulmadığının tespiti 
yapılarak, mevzuata uygun iş ve işlemlerin yapılmasının, Kanun gereği olduğu,  
mevzuatı bilmemek ya da kişilerin yetersiz bilgiye sahip olmaları ya da iyi niyetli 
oldukları, art niyetli olmadıkları gibi bir sav doğru olsa dahi, Kurum çalışanlarının, 
mevzuata uygun iş ve işlem yapmasını sağlamak, gerekli denetim ve kontrol 
mekanizmasını oluşturmak, üst yönetimin görevleri arasında olduğu, benzer durumun, 
Afyon Alkaloid Fabrikası ile ilgili yapım işinde de olduğu, Bakan Olur’una bağlanan 
Raporda da belirtildiği gibi, idari denetim ve kontrol yetkisinin yeterince 
kullanılamadığı, ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, bu kapsamda, 233 sayılı KHK’nın 
“Teşebbüslerin nitelikleri” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Teşebbüsler, bu Kanun 
Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine 
tabidir” hükmü ile “Teşebbüs Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 9 uncu 
madde hükümleri çerçevesinde, Kuruluş kaynaklarının kullanılmasında, sorumluluk 
bilinci içinde davranılması, ekonomik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine riayet edilmesinin 
gerektiği belirtilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı raporları üzerine, Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca 
Adana Şube Müdürlüğüne gönderilen 16.06.2015 ve 25.06.2015 tarihli yazılarda özetle; 

1- Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan yapım ihalelerinde Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine 
uygun hareket edilmesi, 

2- Metraj, yaklaşık maliyet, proje, mahal listesi, teknik şartname vb. 
dokümanların hazırlanması hususlarında ilgili mevzuata uygun hareket edilerek bu 
konuda gerekli özen ve titizliğin gösterilmesi, 

3- Hak ediş ödemelerinde mutlaka mevzuata uygun hak ediş raporlarının 
düzenlenmesi, 
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4- KİK kapsamında yapılacak ihalelerde nitelikli personele ihtiyaç duyulması 
halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye 
alınması ayrıca, ihale dokümanlarının hazırlanması, kontrollük ve kabul işlemlerinde 
Şube Müdürlüğünüzde ilgili teknik personel bulunmadığı durumlarda en yakın Şube 
Müdürlüklerinden ve gerekmesi halinde Genel Müdürlükten görevlendirme talebinde 
bulunulması, 

5- Ödeneği olmayan işlerde kesinlikle ihaleye çıkılmaması, yaklaşık maliyetin 
ödeneğin üzerinde olması durumlarında ise ihale yapılmadan önce ek ödenek talebinde 
bulunularak ihale mevzuatı hükümlerine uygun hareket edilmesi,  

6- Sözleşme öncesi KİK mevzuatı uyarınca mutlaka ihale tarihi itibariyle SGK 
ve vergi borcu sorgulamaların yapılması, bu hususu sağlayamayanların ise geçici 
teminatının gelir kaydedilip ihale dışı bırakılması ve mevzuat çerçevesinde gerekli 
işlemlerin yapılması, 

vb. hususlarda uyarılarda bulunulduğu görülmüştür. 
13.01.2016 tarihinde yapılan TBMM KİT Alt Komisyonu Toplantısında, 2013 

yılı Sayıştay Raporu’nda yer alan önerilerin görüşülmesi çerçevesinde, konu TMO 
tarafından yeniden tetkik ve tahkik edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 08.02.2016 tarihli ve E.8762 sayılı yazı ile intikal 
ettirilmiş, ancak Raporun yazım tarihi (Temmuz-2017) itibarıyla herhangi bir cevap 
gelmemiştir. 

13.01.2016 tarihinde yapılan TBMM KİT Alt Komisyon toplantısında gündeme 
gelen ve Adana Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen, “Lojmanlar Sahası İhata Yapım 
İşi” ve “Atölye Binası Üzeri Tevsii Derslik Yapım İşi” ile ilgili olarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılması istenilen ancak 
Temmuz 2017 ayı itibarıyla sonuçlandırılamamış olan incelemenin takip edilmesi 
önerilir. 

D-Yatırım programında yer almayan harcamalar: 
Yatırım programından çıkarılmış olan; Yeni Laboratuvar Binası İşi için 291 bin 

TL, 300 bin ton Kapasiteli Depo Yapım İşi kapsamında bulunan, Şereflikoçhisar, 
Yunak, Çumra, Karapınar, Sarıkaya çelik silo için 276 bin TL olmak üzere toplam 567 
bin TL tutarında, yıl içinde kesin hesap faslından istihkak yapılmıştır. 

2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler: 
2016 yılı programında TMO’nun sorumlu ve iş birliği yapacağı bir tedbir 

bulunmamaktadır. 
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4- KİK kapsamında yapılacak ihalelerde nitelikli personele ihtiyaç duyulması 
halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye 
alınması ayrıca, ihale dokümanlarının hazırlanması, kontrollük ve kabul işlemlerinde 
Şube Müdürlüğünüzde ilgili teknik personel bulunmadığı durumlarda en yakın Şube 
Müdürlüklerinden ve gerekmesi halinde Genel Müdürlükten görevlendirme talebinde 
bulunulması, 

5- Ödeneği olmayan işlerde kesinlikle ihaleye çıkılmaması, yaklaşık maliyetin 
ödeneğin üzerinde olması durumlarında ise ihale yapılmadan önce ek ödenek talebinde 
bulunularak ihale mevzuatı hükümlerine uygun hareket edilmesi,  

6- Sözleşme öncesi KİK mevzuatı uyarınca mutlaka ihale tarihi itibariyle SGK 
ve vergi borcu sorgulamaların yapılması, bu hususu sağlayamayanların ise geçici 
teminatının gelir kaydedilip ihale dışı bırakılması ve mevzuat çerçevesinde gerekli 
işlemlerin yapılması, 

vb. hususlarda uyarılarda bulunulduğu görülmüştür. 
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                                                 V. BİLANÇO 
 
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

“Teşebbüslerin bilançoları, netice hesapları ve faaliyet raporları” başlıklı 34 üncü 
maddesinde, “Bilanço ve netice hesapları, İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekdüzen 
Muhasebe Sistemine göre belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır…”, hükmü yer almıştır. 

TMO Yönetim Kurulunda, Mart-2017 itibariyle bir başkan ve üç üye olmak üzere 
dört kişi olmakla birlikte üyelerden birinin toplantıya katılamaması sonucu karar yeter 
sayısına ulaşılamadığından toplantı yapılamamış, dolayısıyla Kuruluşun Mart-2017 ayı 
sonuna kadar 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin kesin mizan, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet 
raporu, Yönetim Kurulunun onayına sunulamamıştır. 

14.04.2017 tarihi itibariyle toplantı yapabilen Yönetim Kurulu, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin kesin mizan, bilanço, gelir tablosu ve faaliyet 
raporunu, 14.04.2017 tarih, 3/89-19 sayılı kararla kabul etmiştir. 

Teşekkülün muhasebe işlemlerinde 231 sayılı VUK’un 175 ve mükerrer 257 nci 
maddeleri kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.1992 tarih ve 21447 mükerrer 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 
01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan Tek Düzen Hesap Palanı 
uygulanmaktadır.  

14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 13.01.2011 tarihinde 
kabul edilen, 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanunla üzerinde bazı değişiklikler yapılan 
ve önemli bir kısmı 01.07.2012, bir kısmı da 2013 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun “Yürürlük” başlıklı 1534 üncü maddesinde, şirketlerin 
01.01.2013 tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarını Uluslararası Muhasebe 
standartlarına (UMS) ve finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama 
standartlarına (UFRS/TFRS) uygun olarak hazırlanması, hükmü yer almıştır. 

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 
23.01.2013 tarih, 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.12.2012 tarih, 2012/4213 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirket ve kuruluşlar 
belirlenmiş olup söz konusu kararın geçici 1 inci maddesinde, kamu İktisadi 
teşebbüslerinin 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacağı 
belirtilmiştir.  

04.11.2015 tarih, 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programının Tespitine İlişkin 12.10.2015 tarihli ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının “Bağımsız Denetim ve Finansal Raporlama” başlıklı 29 uncu maddesinin 1 inci 
ve 2 nci fıkralarında; 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olan kamu 
iktisadi teşebbüslerinin bu konuda gerekli tedbirleri alacağı, 13.01.2011 tarihli 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma 
hususunda gerekli kurumsal alt yapıyı oluşturacağı, kamu iktisadi teşebbüslerinin 
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yönetim kurullarının, bağımsız denetim kuruluşunu seçmeye, kuruluşla bağımsız 
denetim sözleşmesi imzalamaya ve konuyla ilgili diğer hususların yerine getirilmesinde 
yetkili olduğu, ifadelerine yer verilmiş, aynı kararın, “Tanımlar” başlıklı 2 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, bağımsız denetim kuruluşunun; 
26.09.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmümde Kararname uyarınca 
bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen sermaye şirketlerini ifade ettiği, 
belirtilmiştir. 

19.12.2012 tarih, 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararının “Uygulamaya 
İlişkin Esaslar” başlıklı 4 üncü maddesinde, bu kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisini 
sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden 
itibaren bağımsız denetime bağlı olduğu belirtilmiş, söz konusu kararın  eki (II) sayılı 
cetvelin 7 nci maddesinde, 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi 
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan 
şirketlerden  üç ölçütten en az ikisini sağlayanların bağımsız denetime tabi oldukları 
belirtilerek söz konusu üç ölçüt, aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası, yıllık net 
satış hasılatı 50 milyon ve üstü Türk Lirası, çalışan sayısı yüzyirmibeş ve üstü olarak 
belirlenmiştir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesi gereği, 19.03.2016 tarih, 
29658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16.02.2016 tarih, 2016/8549 sayılı “Bağımsız 
Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar” ile 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 
Karara ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiştir. 

Söz konusu kararla, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıkları ile sermayesinin en az %50'si belediyelere ait olan şirketlerde, bağımsız 
denetim ölçütleri, aktif toplamı 30 milyon TL, yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL olarak 
değiştirilmiş, çalışan sayısı 125 olarak bırakılmıştır.   

TMO, aktif toplamı 30 milyon TL’nin üzerinde olması, net satış hasılatının 40 
milyon TL’nin üzerinde olması ve çalışan sayısının 125 kişiden fazla olması nedenleriyle 
mevzuatta belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde 
aşması sonucu bağımsız denetime tabi olmaktadır.  

Bu kapsamda 2016 yılı bağımsız denetim hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunun 22 nci maddesi kapsamında doğrudan temin limiti içinde teklif veren bir 
bağımsız denetim şirketi ile 39.000 TL (KDV hariç) bedel üzerinden anlaşma sağlanmış, 
yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu olmadığından 19.10.2016 tarih ve 19 
sayılı tutanağa bağlanan husus, Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarih, 1/43-43 sayılı 
kararıyla, kabul edilmiştir. 

Bilançonun aktif ve pasif hesapları aşağıda incelenmiştir. 
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-Aktif: 
TMO’nun 31.12.2016 tarihli bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar önceki 

dönem değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 55: Aktif hesaplar 

Geçen yıla göre %15,2 oranında artan bilanço aktifinin %91,1’i dönen varlıklara, 
%8,9’u duran varlıklara aittir.  

Diğer alacaklar hesap grubu içerisinde yer alan Hazineden alacaklar ile yıl sonu 
tahsilatına ve kullanılan kredilere bağlı olarak hazır değerlerdeki artış, aktif değerlerin 
artmasında etkili olmuştur. 

Teşekkülün varlıklarının, hesap grupları itibariyle açıklaması aşağıdadır.  
I-Dönen varlıklar: 
Kuruluşun dönen varlıklarının yıl sonu kalıntısı 8.873.214.151 TL olup bu tutarın 

içerisine en büyük pay, stoklara ve diğer alacaklara aittir. 
Toplam varlıkların %50,5’i, dönen varlıkların ise %55,5’i “stoklar”a, toplam 

varlıkların %31,4’ü, dönen varlıkların %34,4’ü, “diğer alacaklar”a aittir.  
Dönen varlıkların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir.  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

 
Fark 

TL % TL % 
 

TL 
I-Dönen varlıklar:        
  A-Hazır değerler 287.138.677 3,4 633.551.665 6,5 346.412.988 
  B-Menkul kıymetler      
  C-Ticari alacaklar 53.923.175 0,6 63.834.837 0,7 9.911.662 
  D-Diğer alacaklar 1.767.871.460 20,9 3.054.480.317 31,4 1.286.608.857 
  E-Stoklar 5.273.805.844 62,4 4.923.129.654 50,5 (350.676.190) 
  F-Yıllara yayg. inşaat ve onarım maliy.      
  G-Gelecek aylara ait giderl. gelir  tah. 11.403.083 0,2 12.980.731 0,1 1.577.648 
  H-Diğer dönen varlıklar 172.178.883 2,1 185.236.947 1,9 13.058.064 

Toplam (I) 7.566.321.122 89,6 8.873.214.151 91,1 1.306.893.029 
II-Duran varlıklar:      
  A-Ticari alacaklar 1.022.862  1.081.000  58.138 
  B-Diğer alacaklar      
  C-Mali duran varlıklar 25.500.000 0,3 25.500.000 0,3 - 
  D-Maddi duran varlıklar 850.192.669 10,1 831.410.058 8,5 (18.782.611) 
  E-Maddi olmayan duran varlıklar 1.081.999  1.014.134  (67.865) 
  F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      
  G-Gelecek yıllara ait giderl.ve gelir tah. 149.878  248.789  98.911 
  H-Diğer duran varlıklar 3.619.567  3.008.232  (611.335) 

Toplam (II) 881.566.975 10,4 862.262.213 8,9 (19.304.762) 
Genel toplam (I + II) 8.447.888.097 100,0 9.735.476.364 100,0 1.287.588.267 

  Nazım hesaplar 496.300.851  698.956.195  202.655.344 
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A- Hazır değerler: 
633.551.665 TL olan hazır değerlerin; 67.091 TL’si kasadaki, 633.484.552 TL’si 

bankalardaki nakde, 22 TL’si posta pulu bedeline aittir. 
Bankalar nezdindeki nakit değerlerin ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  Tablo 56:Bankalar 

Bankanın unvanı 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
  a)Kamu bankaları:    
  T.C Merkez Bankası    
  T.C Ziraat Bankası 786.980 6.095.682 5.308.702 
  T. Halk Bankası 85.852.044 8.134.738 (77.717.306) 
  T. Vakıflar Bankası 200.358.922 1.395.841 (198.963.081) 

Toplam (a) 286.997.946 15.626.261 (271.371.685) 
  b)Özel bankalar:    
  T. İş Bankası 23.143 79.032.832 79.009.689 
  Garanti Bankası 4.232 7.050 2.818 
  Akbank - 3.200 3.200 
  Şekerbank 10 807 797 
  Yapı Kredi Bankası 8 538.810.599 538.810.591 
  Finansbank 29 1.132 1.103 
  İNG Bank 4 75 71 
  T. Ekonomi Bankası 43.208 762 (42.446) 
  Albaraka Türk 8 96 88 
  Denizbank 326 1.738 1.412 

Toplam (b) 70.968 617.858.291 617.787.323 
 Genel toplam  287.068.914 633.484.552 346.415.638 

Teşekkülün nakit durumu, faaliyet sonucu oluşan para hareketlerine göre 
değişkenlik göstermektedir.  

Banka mevcutları repo ve vadeli/ vadesiz TL ve yabancı parası olarak hesaplarda 
değerlendirilmektedir.  

31.12.2016 tarihi itibariyle özel bankalarda toplam 617.812.500 TL tutarında, 
02.01.2017 vade sonlu repo hesabı bulunmaktadır. Ayrıca, kamu bankalarında, 30.933 
ABD Doları (108.859 TL karşılığı) mevcut olup kalan mevduat da yine vadeli/ vadesiz 
çeşitli banka hesaplarında değerlendirilmiştir.  

B- Menkul kıymetler: 
Her ne kadar, repo hesapları DİBS kapsamında olduğundan “menkul kıymetler” 

hesabında izlenmesi gerekmekte ise de Kuruluşta, bu hesap kullanılmamaktadır. 
C-Ticari alacaklar: 
Şüpheli ticari alacaklar dahil yıl sonu kalıntısı 82.421.534 TL olan ticari 

alacakların net değeri 63.834.837 TL olup ayrıntısı aşağıdaki tablodadır.  
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A- Hazır değerler: 
633.551.665 TL olan hazır değerlerin; 67.091 TL’si kasadaki, 633.484.552 TL’si 

bankalardaki nakde, 22 TL’si posta pulu bedeline aittir. 
Bankalar nezdindeki nakit değerlerin ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  Tablo 56:Bankalar 

Bankanın unvanı 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 
  a)Kamu bankaları:    
  T.C Merkez Bankası    
  T.C Ziraat Bankası 786.980 6.095.682 5.308.702 
  T. Halk Bankası 85.852.044 8.134.738 (77.717.306) 
  T. Vakıflar Bankası 200.358.922 1.395.841 (198.963.081) 

Toplam (a) 286.997.946 15.626.261 (271.371.685) 
  b)Özel bankalar:    
  T. İş Bankası 23.143 79.032.832 79.009.689 
  Garanti Bankası 4.232 7.050 2.818 
  Akbank - 3.200 3.200 
  Şekerbank 10 807 797 
  Yapı Kredi Bankası 8 538.810.599 538.810.591 
  Finansbank 29 1.132 1.103 
  İNG Bank 4 75 71 
  T. Ekonomi Bankası 43.208 762 (42.446) 
  Albaraka Türk 8 96 88 
  Denizbank 326 1.738 1.412 

Toplam (b) 70.968 617.858.291 617.787.323 
 Genel toplam  287.068.914 633.484.552 346.415.638 

Teşekkülün nakit durumu, faaliyet sonucu oluşan para hareketlerine göre 
değişkenlik göstermektedir.  

Banka mevcutları repo ve vadeli/ vadesiz TL ve yabancı parası olarak hesaplarda 
değerlendirilmektedir.  

31.12.2016 tarihi itibariyle özel bankalarda toplam 617.812.500 TL tutarında, 
02.01.2017 vade sonlu repo hesabı bulunmaktadır. Ayrıca, kamu bankalarında, 30.933 
ABD Doları (108.859 TL karşılığı) mevcut olup kalan mevduat da yine vadeli/ vadesiz 
çeşitli banka hesaplarında değerlendirilmiştir.  

B- Menkul kıymetler: 
Her ne kadar, repo hesapları DİBS kapsamında olduğundan “menkul kıymetler” 

hesabında izlenmesi gerekmekte ise de Kuruluşta, bu hesap kullanılmamaktadır. 
C-Ticari alacaklar: 
Şüpheli ticari alacaklar dahil yıl sonu kalıntısı 82.421.534 TL olan ticari 

alacakların net değeri 63.834.837 TL olup ayrıntısı aşağıdaki tablodadır.  

 

 
 

Tablo 57: Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Ca)Alıcılar 53.581.273 63.718.577 10.137.304 
Cb)Verilen depozito ve teminatlar 11.627 - (11.627) 
Cc)Diğer ticari alacaklar 330.275 116.260 (214.015) 
Cd)Şüpheli ticari alacaklar 18.254.183 18.586.697 332.514 

Toplam 72.177.358 82.421.534 10.244.176 
Cc)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı  (-) 18.254.183 18.586.697 332.514 

Ticari alacaklar net toplamı 53.923.175 63.834.837 9.911.662 

Ca) Alıcılar: 
 TMO’nun yıl sonu ticari alacaklarının ayrıntısı, geçen yıl tutarlarıyla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
Tablo 58: Alıcılar 

Alıcılar Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

-Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar 205.800 24.975.510 24.769.710 
-Yurt dışından alacaklar 53.375.473 38.743.067 (14.632.406) 

Toplam 53.581.273 63.718.577 10.137.304 

Yıl sonu kalıntısı 63.718.577 TL olan ticari alacaklar hesap grubu içinde; gerçek 
ve tüzel kişilerden alacaklar büyük oranlı artış göstermiş, yurt dışından alacaklarda ise 
azalma meydana gelmiş olup söz konusu alacaklar, ayrı başlık altında aşağıda 
açıklanmıştır.  

-Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar: 
Yıl sonu itibariyle, geçen yıla göre büyük oranlı artış gösteren gerçek ve tüzel 

kişilerden alacakların toplamı 24.975.510 TL’dir. 
Geçen yıla göre artış, yıl içinde yapılan vadeli ürün satışından ve Suriye’ye yapılan 

un hibesinden kaynaklı buğday bedeli alacaklarından kaynaklanmıştır.   
Yıl sonu itibariyle vadeli ürün satışlarından 19.035.621 TL, Suriye’ye un hibesi 

karşılığında buğday tesliminden kaynaklı 5.700.309 TL, tohumluk satışından 238.321 
TL, kaçak haşhaş ekimi nedeniyle hakkında dava açılan üreticiye ait dava vekalet 
ücretinden 1.259 TL, alacak bulunmaktadır. 

Vadeli ürün ile hibe karşılığı yapılan ürün satışlarına ilişkin açıklamaya, Raporun 
“Pazarlama” bölümünde yer verilmiştir. 

-Yurt dışından alacaklar:  
Yıl sonu kalıntısı 38.743.067 TL olan yurt dışından alacakların, 38.528.395 TL’si 

KKTC’ye yapılan ürün satışından, 214.672 TL’si Sri Lanka Blueline (State 
Pharmacutial) firmasına ihraç edilen kodein fosfat satışından alacaklara aittir. 

38.528.395 TL tutarındaki KKTC’den olan alacak önceki yıllardan bu yana tahsil 
edilememiş olup konuya ilişkin açıklama aşağıdadır. 

191Sayıştay   



 

 
 

KKTC Toprak Ürünleri Kurumu ile imzalanmış olan 05.06.2008 tarihli protokol 
kapsamında 2.300 ton mısır, 29.433,33 ton arpa sevkiyatı, 5.000 tonluk çelik silo yapımı 
ile 1998 ve 2001 yıllarında gerçekleştirilen hububat ihracatından kaynaklanan borç için, 
KKTC Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından TMO’ya 2010 ve 2011 yıllarında ödeme 
yapılmış, tahsil edilen tutarların mahsubundan sonra mal bedelinden borç, 9.072.070,01 
ABD Doları olmuştur. 

31.12.2016 tarihi itibariyle Libor+2 faiz oranı üzerinden işletilen faiz tutarı 
1.875.985,07 ABD Doları olup toplam alacak 10.948.055,08 ABD Doları’dır.  

Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti 
Başkanlığına ve KKTC Toprak Ürünleri Kurumu’na borçların ödenmesi hususunda yazı 
yazılmış, ancak bu borçla ilgili 19.01.2011 tarihinden bu yana herhangi bir ödemede 
bulunulmamıştır. 

KKTC’ye yapılan ihracat nedeniyle doğan ve yıl sonu itibariyle 10,9 milyon ABD 
Doları tutarındaki vadesi geçmiş alacağın, tahsilinin sağlanması önerilir.  
            Cb) Verilen depozito ve teminatlar: 

 2015 yıl sonu kalıntısı 11.627 TL olan hesabın; 10.277 TL’si ithalat işlemleri 
nedeniyle yatırılan depozito ve 1.350 TL’si çelik silo için bir yıllık arazi ve arsa kira 
depozitosu karşılığı Ceyhan Mal Müdürlüğüne yatırılan tutarlar olup 2016 yılı içinde 
tahsil edilmiştir.  

Bu suretle hesap, yıl sonunda kalıntı vermemiştir. 
          Cc) Diğer ticari alacaklar:  

 Yıl sonu kalıntısı 116.260 TL olan diğer ticari alacaklar hesap grubunun; 115.099 
TL’si kredi kartı ile yapılan satışlara, 1.161 TL’si sair alacaklara aittir.  

Cd )Şüpheli ticari alacaklar:  
Yıl sonu itibariyle 18.586.697 TL olan şüpheli ticari alacakların; 17.334.885 TL’si 

dava safhasında olan, 1.251.812 TL’si icra safhasında olan şüpheli ticari alacaklara aittir. 
 Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: 
 Şüpheli hale gelen ticari alacakların tamamı için karşılık ayrılmış olup tutarı 

18.586.697 TL’dir. 
 D –Diğer alacaklar:  
 Yıl sonu net tutarı, 3.054.480.317 TL olan diğer alacakların ayrıntısı aşağıdadır. 
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KKTC Toprak Ürünleri Kurumu ile imzalanmış olan 05.06.2008 tarihli protokol 
kapsamında 2.300 ton mısır, 29.433,33 ton arpa sevkiyatı, 5.000 tonluk çelik silo yapımı 
ile 1998 ve 2001 yıllarında gerçekleştirilen hububat ihracatından kaynaklanan borç için, 
KKTC Hazine ve Muhasebe Dairesi tarafından TMO’ya 2010 ve 2011 yıllarında ödeme 
yapılmış, tahsil edilen tutarların mahsubundan sonra mal bedelinden borç, 9.072.070,01 
ABD Doları olmuştur. 

31.12.2016 tarihi itibariyle Libor+2 faiz oranı üzerinden işletilen faiz tutarı 
1.875.985,07 ABD Doları olup toplam alacak 10.948.055,08 ABD Doları’dır.  

Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti 
Başkanlığına ve KKTC Toprak Ürünleri Kurumu’na borçların ödenmesi hususunda yazı 
yazılmış, ancak bu borçla ilgili 19.01.2011 tarihinden bu yana herhangi bir ödemede 
bulunulmamıştır. 

KKTC’ye yapılan ihracat nedeniyle doğan ve yıl sonu itibariyle 10,9 milyon ABD 
Doları tutarındaki vadesi geçmiş alacağın, tahsilinin sağlanması önerilir.  
            Cb) Verilen depozito ve teminatlar: 

 2015 yıl sonu kalıntısı 11.627 TL olan hesabın; 10.277 TL’si ithalat işlemleri 
nedeniyle yatırılan depozito ve 1.350 TL’si çelik silo için bir yıllık arazi ve arsa kira 
depozitosu karşılığı Ceyhan Mal Müdürlüğüne yatırılan tutarlar olup 2016 yılı içinde 
tahsil edilmiştir.  

Bu suretle hesap, yıl sonunda kalıntı vermemiştir. 
          Cc) Diğer ticari alacaklar:  

 Yıl sonu kalıntısı 116.260 TL olan diğer ticari alacaklar hesap grubunun; 115.099 
TL’si kredi kartı ile yapılan satışlara, 1.161 TL’si sair alacaklara aittir.  

Cd )Şüpheli ticari alacaklar:  
Yıl sonu itibariyle 18.586.697 TL olan şüpheli ticari alacakların; 17.334.885 TL’si 

dava safhasında olan, 1.251.812 TL’si icra safhasında olan şüpheli ticari alacaklara aittir. 
 Ce) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı: 
 Şüpheli hale gelen ticari alacakların tamamı için karşılık ayrılmış olup tutarı 

18.586.697 TL’dir. 
 D –Diğer alacaklar:  
 Yıl sonu net tutarı, 3.054.480.317 TL olan diğer alacakların ayrıntısı aşağıdadır. 

  

 

 
 

     Tablo 59: Diğer alacaklar 
 
Diğer alacaklar 

Önceki dönem Cari dönem Fark 
TL TL TL 

Da) Ortaklardan alacaklar 1.753.438.239 3.020.351.425 1.266.913.186 
Db) Personelden alacaklar 119.848 194.894 75.046 
Dc) Diğer çeşitli alacaklar 14.313.373 33.933.998 19.620.625 
Dd) Şüpheli diğer alacaklar 4.466.925 4.788.840 321.915 

Toplam 1.772.338.385 3.059.269.157 1.286.930.772 
De) Şüpheli diğer alacak karşılığı (-) 4.466.925 4.788.840 321.915 

Diğer alacaklar net toplamı 1.767.871.460 3.054.480.317 1.286.608.857 

             Da)Ortaklardan (Hazineden) alacaklar:  
Bu hesap, pasifte yer alan “ortaklara borçlar” hesabı ile karşılıklı izlenmektedir. 

Zaman zaman nakit ihtiyacı için doğacak görev zararına mahsuben Hazineden avans 
mahiyetinde nakit sağlanabilmektedir. 

Bu kapsamda, 2016 yılında Hazineden 791.180.000 TL avans olarak alınmıştır. 
Söz konusu tutarla birlikte pasifte yer alan borç tutarı 1.254.166.467 TL olup alacak 
olarak kayıtlarda izlenen tutar ise 3.020.351.425 TL’dir. 

Yıl içinde 674.600.790 TL tutarındaki görev zararı kesinleşerek pasifte kayıtlı 
“ortaklara borçlar” hesabı ile mahsubu yapılmıştır.  

Hazine ile olan ilişki, sermaye dışında, konusu mevzuatla düzenlenmiş, TMO’nun 
faaliyetleri ile ilgili olarak doğan görev zararlarını da kapsamaktadır.  

Hazineden alacaklar ve Hazineye borçlar hesaplarında izlenen tutarlar, görev 
zararı ile ilgili tutarları kapsamaktadır.  

 Hazineden alacakların yıl sonu kalıntısı 3.020.351.425 TL olup bu tutarın;  
2.022.943.432 TL’si 2016 yılına ait faaliyetlerden tahakkuk eden görev zararına, 
   772.244.384 TL’si  2015 yılına ait faaliyetlerden tahakkuk eden görev zararına, 
     17.657.217 TL’si Gümrük Müsteşarlığının firmalarla ilgili başlatmış olduğu 

soruşturmanın sürmesi nedeniyle henüz kesinleşmeyen 2005-2007 yıllarına ait 
satışlardan doğan görev zararına,  

    207.506.392 TL’si 2001-2005 yılları hububat alım finansmanı için Hazine 
onayıyla çekilen döviz cinsi kredilerden doğan, 2008 ve 2009 yıllarında tahakkuk eden, 
Hazine Müsteşarlığı Kontrolörlerince ihtilaf halindeki görev zararı toplamı 
304.009.830,53 TL’den, Hazine Müsteşarlığınca kabul edilen 96.503.438,18 TL’lik 
kısmın düşülmesinden sonra kalan ve ihtilafı devam eden görev zararına,  

aittir. 
Önceki yıl Sayıştay Raporlarında da yer aldığı gibi, Hazine Müsteşarlığı ile 

Kuruluş arasında görev zararının hesaplanması ile ilgili olarak döviz kredileri aleyhte kur 
farklarının görev zararı hesaplamasına dahil edilip edilmemesine ilişkin bir anlaşmazlık 
bulunmaktadır. 

06.04.2003 tarih ve 25071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Görev Zararlarının 
Tespit Usulü Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; Bakanlık yetkilileri ile 
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Hazine Kontrolörlerinden oluşturulan müşterek heyetçe yapılan incelemede, görev zararı 
alacağının 2008 yılı için 495.328.531 TL, 2009 yılı için ise 1.023.861.274 TL olarak 
tespit edilmiş ve müşterek tespit tutanakları sırasıyla 19.01.2010 ve 21.05.2010 
tarihlerinde imza altına alınmıştır. 

Ancak müşterek heyet üyesi Hazine Kontrolörleri, sonradan tanzim ettikleri 
inceleme raporunda, Kuruluşça 2001 ve 2005 yıllarında Hazineden sağlanan döviz 
kredilerinin aleyhte kur farkı ve faiz giderlerinden kaynaklanan toplam 304.009.830 
TL’nin yeniden incelenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Konuyu yeniden inceleyen Hazine Kontrolörleri; faiz giderlerinin görev zararı 
olarak ödenmesi, aleyhte kur farklarının ise ödenmemesi yönünde müşterek tespit 
tutanağı tanzim etmiştir. 1985 yılında Hazineden alınan yazılı görüş doğrultusunda, 
1987’den 2008 yılına kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan uygulanan görev zararı 
hesaplama usullerine aykırı görülen bu tutanak, Kuruluş ve müşterek heyet üyesi 
Bakanlık Müfettişince imzalanmamıştır.   

Kuruluşça, 02.12.2011 tarihinde yapılan müracaata, Hazine Müsteşarlığından 
gönderilen 08.05.2012 tarihli cevapta; 304.009.830 TL görev zararına ilişkin Hazine 
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 07.10.2011 tarihli raporun 
Müsteşarlık Makamınca onaylanarak kesinleştirildiği, kur farkları kaynaklı 208,4 milyon 
TL’nin görev zararı sayılmadığı, faiz kaynaklı 96,5 milyon TL’nin ise Kuruluşa 
ödeneceği belirtilmiştir.  

16.05.2012 tarihinde Kuruluşun 2009 ve 2010 yılları hesaplarının görüşüldüğü 
TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında; ihtilaf konusu kur farklarının Kuruluşa 
ödenmesi yönünde oluşan görüş doğrultusunda, Kuruluşun 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin 
hesapları ibra edilerek, Sayıştay Raporu’ndaki ilgili önerinin izlemeye alınmasına karar 
verilmiş ve TBMM KİT Komisyonunun görüşleri doğrultusunda, 08.06.2012 tarihinde 
Hazineye tekrar müracaat edilmiştir.  

Ancak, 18.10.2012 tarihinde alınan cevabi yazıda, görev zararı ödemelerinin 
Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından hazırlanan nihai görev zararı inceleme 
raporlarında belirtilen tutarların esas alınarak yapıldığı belirtilmiş ve 2008 ve 2009 
yıllarına ilişkin kesinleştirilen görev zararının 96,5 milyon TL olduğu tekrar belirtilmiştir. 

Teşekkül, Hazine Müsteşarlığı’na 25.11.2013 tarihinde yazdığı yazıda, 6456 sayılı 
Kanun ile değiştirilen 233 sayılı KHK’nin 35’inci maddesi uyarınca görev zararı 
kararnamelerinde yapılması gereken değişiklikler kapsamında bu sorunun çözümüne 
yönelik düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı hususu da ifade edilmiştir.  

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 16.01.2014 tarihli cevabi yazıda ise 2008 ve 2009 
yılları için Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak raporda 
kesinleşen 96.503.438,18 TL görev zararının Müsteşarlık Makamınca onaylandığı ve 
inceleme sürecinin tamamlandığı belirtilmiştir. 

Bu arada; 18.04.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
03.04.2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 57 inci maddesi ile 233 sayılı KHK’nin değişik 
35 inci maddesi 4 üncü fıkrası “Görev zararı bedeline ilişkin hususlar ve bu bedelin 
hesaplanma yöntemi Bakanlar Kurulu Kararında açıkça belirtilir’’, 5 inci fıkrası ise ‘’Her 
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Hazine Kontrolörlerinden oluşturulan müşterek heyetçe yapılan incelemede, görev zararı 
alacağının 2008 yılı için 495.328.531 TL, 2009 yılı için ise 1.023.861.274 TL olarak 
tespit edilmiş ve müşterek tespit tutanakları sırasıyla 19.01.2010 ve 21.05.2010 
tarihlerinde imza altına alınmıştır. 

Ancak müşterek heyet üyesi Hazine Kontrolörleri, sonradan tanzim ettikleri 
inceleme raporunda, Kuruluşça 2001 ve 2005 yıllarında Hazineden sağlanan döviz 
kredilerinin aleyhte kur farkı ve faiz giderlerinden kaynaklanan toplam 304.009.830 
TL’nin yeniden incelenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir.  

Konuyu yeniden inceleyen Hazine Kontrolörleri; faiz giderlerinin görev zararı 
olarak ödenmesi, aleyhte kur farklarının ise ödenmemesi yönünde müşterek tespit 
tutanağı tanzim etmiştir. 1985 yılında Hazineden alınan yazılı görüş doğrultusunda, 
1987’den 2008 yılına kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan uygulanan görev zararı 
hesaplama usullerine aykırı görülen bu tutanak, Kuruluş ve müşterek heyet üyesi 
Bakanlık Müfettişince imzalanmamıştır.   

Kuruluşça, 02.12.2011 tarihinde yapılan müracaata, Hazine Müsteşarlığından 
gönderilen 08.05.2012 tarihli cevapta; 304.009.830 TL görev zararına ilişkin Hazine 
Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 07.10.2011 tarihli raporun 
Müsteşarlık Makamınca onaylanarak kesinleştirildiği, kur farkları kaynaklı 208,4 milyon 
TL’nin görev zararı sayılmadığı, faiz kaynaklı 96,5 milyon TL’nin ise Kuruluşa 
ödeneceği belirtilmiştir.  

16.05.2012 tarihinde Kuruluşun 2009 ve 2010 yılları hesaplarının görüşüldüğü 
TBMM KİT Üst Komisyonu toplantısında; ihtilaf konusu kur farklarının Kuruluşa 
ödenmesi yönünde oluşan görüş doğrultusunda, Kuruluşun 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin 
hesapları ibra edilerek, Sayıştay Raporu’ndaki ilgili önerinin izlemeye alınmasına karar 
verilmiş ve TBMM KİT Komisyonunun görüşleri doğrultusunda, 08.06.2012 tarihinde 
Hazineye tekrar müracaat edilmiştir.  

Ancak, 18.10.2012 tarihinde alınan cevabi yazıda, görev zararı ödemelerinin 
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bir görev zararı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca ilgili 
Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir’’  şeklinde değiştirilmiştir. 
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Bakanlar Kurulu Kararı (GİZLİ), Kuruluşla ilgili iki adet Bakanlar Kurulu Kararında 
değişiklik gerçekleştirmiş, 

-22.02.2014 tarihli ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.01.2014 tarihli 
ve 2014/5876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, haşhaşla ilgili Bakanlar Kurulu Kararını 
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ç) (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %8’i kadar 
mahrum kalınan kâr payı eklenir. 

d)  Görev zararına konu ürünlerin satışından elde edilen hasılat belirlenir. 
e) Ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerden, ürün alım 

ödemelerine kadar geçen sürede elde edilen faiz gelirleri ve kambiyo kârları, aynı 
dönemde görev zararı doğuran satışlardan elde edilen hâsılatın toplam satış hâsılatına 
oranında (d) bendi uyarınca hesaplanan hâsılata eklenir. 

f) (c) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (ç) bendi kapsamında 
hesaplanan tutar arasındaki olumsuz fark görev zararı olarak belirlenir.” 

şeklindedir.  
Bu suretle, önceki hesaplamalarda finansman giderleri, ilgili ürünler stoklarda 

bulunduğu sürece stok ve satış maliyetlerine intikal ettirilmekte, ilgili ürünler stokta 
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bulunmadığı sürece doğrudan doğruya görev zararı olarak talep edilmekte iken, yeni 
kararnamelerle getirilen düzenlemede ise, ilgili ürünlerin varlığına bakılmaksızın, 
finansman giderlerinin gerçekleştiği dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetinde 
dikkate alınması öngörülmüştür.  

2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ihtilaf, ilgili ürünlerin stokta bulunmaması nedeniyle 
stok ve satış maliyetlerine eklenemeyen 207,5 milyon TL tutarındaki kur farkının, Hazine 
Müsteşarlığınca, görev zararına dahil edilmemesinden kaynaklanmıştır.  

2011 yılına ait görev zararına ilişkin ise, yine 2008 ve 2009 yıllarında olduğu gibi 
stok bulunmaması nedeniyle stok ve satış maliyetlerine eklenemeyen 176,6 milyon TL 
tutarındaki kur farkı, görev zararı hesaplamalarında işleme dahil edilmiştir. 

Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığınca,  2008 ve 2009 yıllarında stok olmadığı için 
kur farkı, görev zararı olarak işleme alınmazken, 2011 yılında da stok olmamasına 
rağmen kur farkı görev zararı olarak işleme alınmıştır.  

Görev zararının tespiti için Hazine Müsteşarlığınca 2011 yılına ilişkin işlemlerin 
incelemeleri devam ediyorken, 27.01.2014 tarih, 2014/5860, 2014/5892, 2014/5876 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararları kabul edilmiş, Hazine Müsteşarlığının, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili görev zararı 
talebinin incelenmesine ilişkin düzenlenen 24.07.2014 ve 25.07.2014 tarihli raporların, 
söz konusu Bakanlar Kurulu Kararlarına atıfta bulunularak 2011 yılına ait hesaplamaların 
bu kararlara göre yapıldığı, ifade edilmiştir.  

Ancak, 2008 ve 2009 yıllarına ait ihtilaflı tutar ile ilgili Hazine Müsteşarlığının 
16.01.2014 tarih, 845 sayılı yazısında, bu yıllara ilişkin görev zararı tutarının 
96.503.438,18 TL olarak kesinleştiği, Müsteşarlık Makamından onay alındığı ve 
inceleme sürecinin tamamlandığı, belirtilmiştir. 

Dolayısıyla Müsteşarlık Makamından onay alındığı için, 2008 ve 2009 yıllarına 
ait hesaplamaların değiştirilmemesi, buna karşılık 2008 ve 2009 yıllarındaki benzer 
durumun 2011 yılında da geçerli olmasına rağmen 2011 yılına ait incelemelerin devam 
etmesi nedeniyle 2014 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının, 2011 yılı görev 
zararı hesaplamalarında dikkate alınması sonucu iki farklı durum ortaya çıkmış ve alacak 
hesaplarında 207.506.392 TL kalmıştır. 

Raporun mali bünye bölümünde de açıklandığı gibi, Teşekkül yapmış olduğu ürün 
alışları nedeniyle finansman sıkıntısı içinde bulunmakta olup, önceki yıl olduğu gibi, 
görev zararı karşılığı Hazineden tahsil edilen tutarın yanında, 2016 yılında da 
bankalardan kredi kullanmak zorunda kalınmış, Raporun ekinde yer alan tabloda da 
görüleceği gibi TMO’nun 2016 yılına ait finansman gideri toplamı 216,2 milyon TL 
olmuştur.  

Ancak, Hazine Müsteşarlığının Kuruma yazdığı 12.01.2017 tarih, E.36009 sayılı 
yazıda, 27.01.2014 tarih, 2014/5860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan 
hükümlerin, Kararın yürürlüğe girmesinden önce incelemesi tamamlanan 2008 ve 2009 
yıllarına uygulanmasının mümkün olmadığı, belirtilmiştir.  
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Db)Personelden alacaklar:  
Hesapta yer alan 194.894 TL, personelden harcırah avansı, yemek vb. muhtelif 

alacakları kapsamaktadır. Sözü edilen tutar ilgililerin maaşlarından kesilerek tasfiye 
edilmektedir. 
           Dc) Diğer çeşitli alacaklar:   

Yıl sonu kalıntısı 33.933.988 TL olan diğer alacakların; 8.718.412 TL’si Vergi 
Dairesinden alacaklara, 18.767.319 TL’si kuru üzüm dağıtım harcamaları nedeniyle Gıda 
ve Tarım Bakanlığından alacaklara, 3.390.690 TL’si 300 bin ton kapasiteli hububat 
deposu yapım işinden kaynaklı ilgili yüklenicilerden alacaklara, 1.947.510 TL’si 120 bin 
ton kapasiteli hububat deposu yapım işinden ilgili yükleniciden alacaklara, 432.818 TL’si 
harici sigorta şirketinden alacaklara ait olup geriye kalan 677.239 TL ise çeşitli elektrik 
dağıtım şirketleri tarafından Kuruma tahakkuk ettirilen cezaların incelemeye alınması 
nedeniyle hesapta bekletilen tutarlar ile SGK ve sair çeşitli iş ve işlemlerden doğan gerçek 
ve tüzel kişilerden olan alacaklara aittir.  

-Vergi dairesinden alacaklar: 
Vergi dairesinden olan toplam 8.718.412 TL tutarındaki alacağın; 8.704.112 TL’si 

KDV iadesine, 10.215 TL’si görev değişikliği nedeniyle fazla ödenen gelir vergisine,  
3.995 TL’si mahkeme dava masrafları ile 90 TL’si Ocak-2017 ayında mahsup edilecek 
KDV’ye aittir. 

Yıl sonu itibariyle tahakkuk ettirilen 8.704.112 TL tutarındaki KDV iadesi, KDV 
Kanununun 11/1- a maddesi kapsamında mal ihracından iadelere aittir. Söz konusu tutar 
2009 ve 2010 yıllarında yapılan ihracatla ilgili olup Vergi Dairesinden gelen inceleme 
sonucuna göre işlem yapılmak üzere hesaplarda bekletilmektedir. 

Ancak, 4.715.870 TL tutarındaki 2009 yılına ait ihracattan doğan KDV iadesi 
Eylül-2016 ayında KDV borcundan mahsup edilmekle beraber hesaplara aynı tutar 
sehven mükerrer kaydedilmiştir. Söz konusu kayıt, Mayıs-2017 ayında düzeltilmiş ve 
2016 yılında “136- Diğer alacaklar” hesabı karşılığı “190- Sonraki döneme devreden 
KDV” hesabından düşülen tutar, ters kayıtla düzeltilmiştir. 

 -Kuru üzüm dağıtım harcamaları nedeniyle ilgili Bakanlıktan olan alacak: 
08.04.2016 tarih, 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.03.2016 tarihli ve 

2016/8719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TMO’ya 2016 yılında anaokulu, uygulama 
sınıfı, ana sınıfı ve temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencileri için kuru üzüm 
temini ve dağıtım görevi verilmiştir.  

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının “Finansman temini ve ödemeler” başlıklı 
6 ncı maddesinde, TMO tarafından yapılacak tüm iş ve işlemlere ilişkin harcamalar ile 
temin edilen ürünün toplam maliyetine %8 oranında hizmet bedeli ve katma değer vergisi 
ilave edilerek fatura edilecek tutarın, Bakanlıkça ilgili yılda genel bütçeden tahsis edilen 
ödenekten karşılanacağı, belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, 2016 yılı hesaplarında yer alan,  2015/2016 ve 2016/2017 öğrenim 
döneminde kuru üzüm dağıtımına ilişkin tutarlar aşağıdaki tablodadır. 
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 Tablo 60:  Kuru üzüm dağıtımına ilişkin veriler 

Tablodan da görüleceği gibi 2016 yılı içinde muhasebe kayıtlarına yansıyan 
tutarlar sonucu toplam 26.187.215 TL bedel tahakkuk etmiş, hizmet bedeli olarak TMO 
hesaplarına yansıyan 1.738.389 TL tutarındaki gelir, “649.19.00- Diğer olağan gelir ve 
kârlar hesabı”na kaydedilmiştir. 

Yıl içinde, ilgili Bakanlıktan, 2015/2016 öğretim dönemindeki kuru üzüm 
dağıtımına ilişkin, 7.419.896 TL tahsil edilmiş, 2016/2017 öğretim dönemine ilişkin, 
18.767.319 TL, yıl sonu kayıtlarında, alacak olarak yer almış olup söz konusu tutar da, 
müteakip yıl tahsil edilmiştir. 

-300.000 ton kapasiteli hububat deposu yapım işi ile ilgili olarak 
yüklenicilerden olan alacaklar: 

Yıl sonu kayıtlarında yer alan toplam 3.390.690 TL’nin; 3.319.364,89 TL’si I. 
Grup iş yerleri ile ilgili yüklenici namı hesabına yapılan işlerden, 30.000 TL’si  II. Grup 
iş yerinden Bismil-Çöltepe’deki mısır kurutucu ile ilgili proje bedeli nedeniyle 
yükleniciden olan alacağa, 41.324,58 TL’si III. grup iş yerleri yapımını üstlenen 
yükleniciden, yüklenici namı hesabına yapılan işlerle su ve elektrik bedelinden 
kaynaklanan, alacağa aittir.  

2012 yılı yatırım programında 2011A020090 nolu “Muhtelif Depolama Tesisleri” 
projesi kapsamında yer alan, 300.000 ton kapasiteli, 13 farklı iş yerindeki depo yapım 
ihalesi üç kısım halinde gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu işyerleri ve yapılan işler: 
-I. Grup iş yerleri: 

Sarıkaya/ Yozgat 30.000 ton çelik silo, 
Karapınar/Konya 20.000 ton çelik silo, 

  2015/2016 öğretim yılı 2016/2017 öğretim yılı Genel toplam 

Cinsi Miktar 
Birim 
fiyat Tutar Miktar 

Birim 
fiyat Tutar Miktar Tutar 

  kg TL/kg TL kg TL/kg TL kg TL 
Kuru üzüm 626.729 4,4 2.757.608 1.979.597 3,08 6.097.159 2.606.326 8.854.767 
Kuru üzüm KDV              
(%1)     27.576     60.972   88.548 
Temin ve 
dağıtım 
masrafları     3.432.512     9.442.574   12.875.086 
Temin ve 
dağıtım 
masrafları KDV 
(%18)     617.852     1.699.663   2.317.515 
%8 Hizmet 
bedeli     495.210     1.243.179   1.738.389 
Hizmet bedeli 
KDV (%18)     89.138     223.772   312.910 

Toplam     7.419.896     18.767.319   26.187.215 
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Cinsi Miktar 
Birim 
fiyat Tutar Miktar 

Birim 
fiyat Tutar Miktar Tutar 

  kg TL/kg TL kg TL/kg TL kg TL 
Kuru üzüm 626.729 4,4 2.757.608 1.979.597 3,08 6.097.159 2.606.326 8.854.767 
Kuru üzüm KDV              
(%1)     27.576     60.972   88.548 
Temin ve 
dağıtım 
masrafları     3.432.512     9.442.574   12.875.086 
Temin ve 
dağıtım 
masrafları KDV 
(%18)     617.852     1.699.663   2.317.515 
%8 Hizmet 
bedeli     495.210     1.243.179   1.738.389 
Hizmet bedeli 
KDV (%18)     89.138     223.772   312.910 

Toplam     7.419.896     18.767.319   26.187.215 

 

 
 

Çumra/Konya 20.000 ton çelik silo, 
Yunak/Konya 20.000 ton çelik silo, 
Şereflikoçhisar/Ankara 30.000 ton çelik silo, 

-II. Grup iş yerleri:  
Viranşehir /Ş.Urfa 30.000 ton çelik silo+ mısır kurutma, 
Bismil/Diyarbakır 30.000 ton çelik silo+ mısır kurutma, 
Besni/Adıyaman 10.000 ton çelik silo+ mısır kurutma, 
Nurdağı/Gaziantep 20.000 ton çelik silo,  

-III. Grup iş yerleri: 
Babaeski/Kırklareli 10.000 ton yatay depo, 
Mucur/Kırşehir 30.000 ton çelik silo,  
Kızılırmak/Çankırı 10.000 ton çelik silo, 2x10.000 ton yatay depo, 
Çorum/Merkez 20.000 ton yatay depo, 

olup I ve II. Grup aynı iş ortaklığınca, III. Grup bir başka iş ortaklığınca 
üstlenilmiştir.  

I ve II. Grup işyerlerindeki yapım işini üstlenen yüklenici firma tarafından 
tamamlanmayan geçici kabul eksiklikleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci 
maddesinin 5/b ve 12 nci bendleri ile 25 inci maddesi gereği, yüklenici işi bitirmediği 
takdirde kuruluşların söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri 
yükleniciye ait olmak üzere 4734 sayılı Kanunda gösterilen usullerden biri ile 
yaptırabileceği, hükmü ile TMO Yetki Devri Yönergesi çerçevesinde tesislerin en kısa 
sürede tamamlanması amacıyla Makam Olur’una istinaden yüklenici hesabına 
yaptırılmıştır. 

2013 yılında bitirilemeyen ve 2014 ve takip eden yıllarda da yatırım ödeneği 
bulunmayan, 300.000 ton kapasiteli hububat deposu yapım işinde, yapım işlerinin ilgili 
firmalarca tamamlanamaması nedeniyle eksik işler, TMO’ca dışarıya yaptırılmış ve iş 
bedelleri ilgili firma hesaplarına alacak olarak kaydedilmiştir. 

I. ve II. Grup işyerlerindeki yapım işini üstlenen yüklenici borcunu ödemediği için 
önceki yıl mevcut 7,3 milyon TL tutarındaki teminat mektubu nakde çevrilmiştir. İlgili 
yükleniciden geriye kalan alacak ile III. Grup iş için yükleniciden olan alacağın, 
31.12.2016 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan tutarı, 3.390.690 TL’dir. 

2016 yılında, II. Grup iş ile ilgili olarak 438.180,62 TL tutarındaki alacak için 
Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2016/743 esas numarası ile 572.481,67 TL 
tutarında dava açılmış ve kayıtlarda yer alan 438.180,62 TL alacak, “şüpheli ticari 
alacaklar” hesabına aktarılmış, I. ve II. Grup işle ilgili diğer Kurum alacakları için, 
yükleniciye yazı yazılmış, ancak yazılan yazılara rağmen tahsil edilemeyen alacaklar için 
Makam Olur’u alınarak, konu müteakip yıl yargıya intikal ettirilmiştir.  
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III. Grup iş ile ilgili olarak, yüklenici adına yaptırılan işler ile yüklenicinin 
kullanmış olduğu elektrik ve su bedelinden alacak, yıl sonu hesaplarına 41.326 TL olarak 
yansıtılmıştır.  

Ancak doğan gecikme cezası, nefaset bedeli ile alacağa ilişkin faizin, tahakkuk 
ettirilmemesinden kaynaklı yüklenicilerden olan alacak, muhasebe kayıtlarında daha az 
görülmektedir. Nitekim,  20.03.2017 tarihinde yükleniciye yazılan yazıda, oturmalar 
nedeniyle kabul tutanağı onaylanmayan Kızılırmak/Çankırı iş yeri için hesaplanacak 
tutar hariç, 10.03.2017 tarihine kadar hesaplanan faiz ile birlikte 1.492.271,66 TL’nin, 
TMO hesaplarına yatırılmasının istendiği, görülmüştür. 

Söz konusu alacak, önceki yıllardan bu yana doğan gecikme cezaları, nefaset 
bedelleri, firma adına ödenen su, elektrik, buğday kullanım bedel farkları gibi tutarlardan 
oluşmaktadır. 

Mali tabloların güncel durumu yansıtması ve alacakların takibi açısından, 
dönemsellik ilkesine uygun olarak yüklenicilerden olan alacakların ilgili birimlerle 
mutabakat yapılarak muhasebe kayıtlarında takibinin sağlanması önem arzetmektedir. 

III. Grup iş yerlerinden olan Kızılırmak/Çankırı iş yerinde ise geçici kabul tutanağı 
düzenlenip yüklenici firmaya kabule engel teşkil etmeyen eksiklikler için süre 
verilmesinin ardından depolara hububat alımı yapılmış, bu alımdan kısa bir süre sonra 
zeminde oturmalar meydana gelmiştir. 

Meydana gelen bu oturmalar sistemde bir kısım hasarlara yol açmış ve TMO 
tarafından ODTÜ’ye yaptırılan tespit ve incelemeler neticesinde, hem yüklenicinin hem 
de söz konusu işin proje şartname, zemin etüt vb. hususlarını çizen/ hazırlayan projeci 
danışman firmanın, meydana gelen oturmalardan müştereken ve/ veya müteselsilen 
sorumlu oldukları belirtilmiş, rapor doğrultusunda depolar boşaltılmıştır. 

İşin devamı olarak yapılan incelemede; söz konusu iş kapsamındaki Çankırı iş 
yerinde meydana gelen oturmalar nedeniyle yaşanılan masraflar ve zararlar kapsamında 
yüklenici firma ve proje firmasından müştereken ve müteselsilen 6,3 milyon TL olan 
alacağın tahsili için fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla dava açılmasını teminen 
23.05.2017 tarih, 138958 sayılı yazı ile Makam Olur’u alındığı görülmüştür.  

Ayrıca, II. Grup iş yerlerinden olan Bismil/Diyarbakır iş yerinde, çelik silo yapım 
işine ait Çöltepe mısır kurutma cihazı ile ilgili olarak yapılan incelemede; Diyarbakır 
Şube Müdürlüğünce hazırlanan 28.09.2016 tarih, 174 sayılı tutanakta, “Çöltepe 30.000 
tonluk çelik silo+ mısır kurutucu tesisi”nin kesin kabul eksikliklerinin giderilmesi 
çalışmalarında, kesin kabule engel teşkil eden ve mısır kurutma cihazının temelinde 
oluşan farklı oturmalar ve bunun sonucunda cihazda meydana gelen eğilmenin tehlike 
arz ettiğinin, mısır kurutma ünitesinin beton temeli altındaki toprak dolgunun oturması 
ve neticesinde mısır kurutma cihazının altındaki beton temelde çökmelerin ve buna bağlı 
olarak mısır kurutma cihazında şakulden kaçma olduğunun, kesin bir kanaate 
varılabilmesi için zeminin, temelin ve mısır kurutma ünitesinin detaylı bir şekilde 
mahallinde incelenerek zemin yapının ve zemindeki çökmenin gerçek nedeninin tespit 
edilmesi gerektiğinin, kesin kabul komisyonunun hazırlamış olduğu diğer maddelerde 
belirtilen eksikliklerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin, ifade edildiği, 
görülmüştür. 
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III. Grup iş ile ilgili olarak, yüklenici adına yaptırılan işler ile yüklenicinin 
kullanmış olduğu elektrik ve su bedelinden alacak, yıl sonu hesaplarına 41.326 TL olarak 
yansıtılmıştır.  

Ancak doğan gecikme cezası, nefaset bedeli ile alacağa ilişkin faizin, tahakkuk 
ettirilmemesinden kaynaklı yüklenicilerden olan alacak, muhasebe kayıtlarında daha az 
görülmektedir. Nitekim,  20.03.2017 tarihinde yükleniciye yazılan yazıda, oturmalar 
nedeniyle kabul tutanağı onaylanmayan Kızılırmak/Çankırı iş yeri için hesaplanacak 
tutar hariç, 10.03.2017 tarihine kadar hesaplanan faiz ile birlikte 1.492.271,66 TL’nin, 
TMO hesaplarına yatırılmasının istendiği, görülmüştür. 

Söz konusu alacak, önceki yıllardan bu yana doğan gecikme cezaları, nefaset 
bedelleri, firma adına ödenen su, elektrik, buğday kullanım bedel farkları gibi tutarlardan 
oluşmaktadır. 

Mali tabloların güncel durumu yansıtması ve alacakların takibi açısından, 
dönemsellik ilkesine uygun olarak yüklenicilerden olan alacakların ilgili birimlerle 
mutabakat yapılarak muhasebe kayıtlarında takibinin sağlanması önem arzetmektedir. 

III. Grup iş yerlerinden olan Kızılırmak/Çankırı iş yerinde ise geçici kabul tutanağı 
düzenlenip yüklenici firmaya kabule engel teşkil etmeyen eksiklikler için süre 
verilmesinin ardından depolara hububat alımı yapılmış, bu alımdan kısa bir süre sonra 
zeminde oturmalar meydana gelmiştir. 

Meydana gelen bu oturmalar sistemde bir kısım hasarlara yol açmış ve TMO 
tarafından ODTÜ’ye yaptırılan tespit ve incelemeler neticesinde, hem yüklenicinin hem 
de söz konusu işin proje şartname, zemin etüt vb. hususlarını çizen/ hazırlayan projeci 
danışman firmanın, meydana gelen oturmalardan müştereken ve/ veya müteselsilen 
sorumlu oldukları belirtilmiş, rapor doğrultusunda depolar boşaltılmıştır. 

İşin devamı olarak yapılan incelemede; söz konusu iş kapsamındaki Çankırı iş 
yerinde meydana gelen oturmalar nedeniyle yaşanılan masraflar ve zararlar kapsamında 
yüklenici firma ve proje firmasından müştereken ve müteselsilen 6,3 milyon TL olan 
alacağın tahsili için fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla dava açılmasını teminen 
23.05.2017 tarih, 138958 sayılı yazı ile Makam Olur’u alındığı görülmüştür.  

Ayrıca, II. Grup iş yerlerinden olan Bismil/Diyarbakır iş yerinde, çelik silo yapım 
işine ait Çöltepe mısır kurutma cihazı ile ilgili olarak yapılan incelemede; Diyarbakır 
Şube Müdürlüğünce hazırlanan 28.09.2016 tarih, 174 sayılı tutanakta, “Çöltepe 30.000 
tonluk çelik silo+ mısır kurutucu tesisi”nin kesin kabul eksikliklerinin giderilmesi 
çalışmalarında, kesin kabule engel teşkil eden ve mısır kurutma cihazının temelinde 
oluşan farklı oturmalar ve bunun sonucunda cihazda meydana gelen eğilmenin tehlike 
arz ettiğinin, mısır kurutma ünitesinin beton temeli altındaki toprak dolgunun oturması 
ve neticesinde mısır kurutma cihazının altındaki beton temelde çökmelerin ve buna bağlı 
olarak mısır kurutma cihazında şakulden kaçma olduğunun, kesin bir kanaate 
varılabilmesi için zeminin, temelin ve mısır kurutma ünitesinin detaylı bir şekilde 
mahallinde incelenerek zemin yapının ve zemindeki çökmenin gerçek nedeninin tespit 
edilmesi gerektiğinin, kesin kabul komisyonunun hazırlamış olduğu diğer maddelerde 
belirtilen eksikliklerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin, ifade edildiği, 
görülmüştür. 

 

 
 

İlgili şube müdürlüğünce, Genel Müdürlüğe yazılan 08.11.2016 tarih, 317711 
sayılı yazıda ise, “…mısır kurutucu ve müştemilat tesislerinin oturduğu betonarme radye, 
temel altındaki dolgunun zaman içinde oturma yapması nedeniyle temelde çökmeler 
oluştuğu ve mısır kurutucu kulesinin gözle görülür bir şekilde alım tremisi sundurmasına 
doğru eğildiği, yaş ve kuru tankların temel betonun kısmi yerlerinde çatlamalar ve 
eğimsel bozulmaların olduğu, ayrıca silo alt konveyör betonarme kanalında çapraz ve 
yatay çatlamaların olduğu” belirtilerek bu konuda Dicle Üniversitesinden danışmanlık 
hizmeti alınabileceği ve bu hizmet bedelinin 30.000 TL olduğunun beyan edildiği, 
belirtilmiş ve 18.11.2016 tarihinde söz konusu tutar ödenerek, alacak hesaplarına 
yansıtılmıştır.  

Bir kısmı Makam Olur’larına bağlı olarak yürütülen depo yapım işlerinde; bazı 
konuların yargıya intikal etmesi, Çankırı ve Çöltepe’deki zeminden kaynaklı sıkıntıların 
yaşanması vb. hususlarda Kurum yetkililerinin sorumluluklarının da olabileceği dikkate 
alınarak,  bundan sonra benzer sıkıntıların önlenmesi için tüm yapım işlerinde, gerekli 
önlemlerin alınması önem arz etmektedir. 

-120.000 ton kapasiteli depo yapım işi nedeniyle yükleniciden alacak:  
Söz konusu 120.000 ton kapasiteli depo yapımı iş yerleri; Yozgat/Merkez 40.000 

ton çelik silo, Haymana/Ankara 30.000 ton çelik silo, Sivrihisar/Eskişehir (Sivrihisar) 
20.000 ton çelik silo, Sivrihisar/Eskişehir (Kaymaz) 30.000 ton çelik silo ile ilgili olarak 
yıl sonuna yansıyan yükleniciden alacak tutarı toplamı 1.947.510 TL’dir. 

Dd) Şüpheli diğer alacaklar: 
 Hesapta kayıtlı tutar, 4.788.840 TL’dir. 
 De)Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) :  
Şüpheli diğer alacaklar hesabında kayıtlı 4.788.840 TL tutarındaki alacakların 

tamamı için karşılık ayrılmıştır.  
 E-Stoklar:  
Teşekkül varlıklarının %50,5’ini, dönen varlıkların ise %55,5’ini oluşturan 

stokların yıl sonu kalıntısı 4.923.129.654 TL’dir. Stokların ayrıntısı aşağıdaki tabloda yer 
almıştır. 
Tablo 61: Stoklar 

Stoklar Önceki dönem 
TL 

Cari dönem 
TL 

Fark 
TL 

İlk madde ve malzeme stokları 122.985.851 222.892.031 99.906.180 
Yarı mamul stoklar 4.967.598 5.021.748 54.150 
Mamul stoklar 44.825.393 78.175.643 33.350.250 
Ticari mal stokları 5.086.078.587 4.594.810.538 (491.268.049) 
Diğer stoklar 14.948.415 22.229.694 7.281.279 

Toplam 5.273.805.844 4.923.129.654 (350.676.190) 

Yıl sonu itibariyle 4.923.129.654 TL olan stokların içerisinde en büyük pay ticari 
mal stoklarına aittir. 
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İlk madde ve malzeme stokları toplamı olan 222.892.031 TL’nin;138.969.826 
TL’si çeltik, 57.290.915 TL’si haşhaş tohum ve kapsülüne, 26.631.290 TL’si muhtelif 
ilaç, temizlik, büro kırtasiye vb. malzemelere aittir.   

Yarı mamuller hesabında kayıtlı 5.021.748 TL’nin 325.858 TL’si çeltiğe,  geri 
kalanı Afyon Alkaloid Fabrikasında bulunan ürünlerine aittir. 

78.175.643 TL tutarındaki mamul stokları, üretim çalışmaları sonucunda elde 
edilen satışa hazır hale gelmiş pirinç, morfin ve türev ürünlerine aittir. 

4.594.810.538 TL tutarındaki ticari mal stokları, herhangi bir değişikliğe tabi 
tutulmadan satmak amacıyla iç ve dış piyasalardan temin edilen emtialar olup söz konusu 
stoklar; buğday, arpa, çavdar, mısır, çeltik ve doğrudan alınan pirince aittir. 

22.229.694 TL olan diğer stokların; 21.580.505 TL’si kıymet kaybına uğrayan ve 
inceleme aşamasında bulunan stoklara, 219.316 TL’si yoldaki mallara (pirinç),  46.222 
TL’si analiz için kullanılan numune stoklara, 78.489 TL’si hurda çuval ve polietilenlere, 
62.712 TL’si misafirhane, lokal vb. yerlerde bulunan stoklara, 242.450 TL’si sair stok ve 
malzemelere aittir. 

Kırklareli Şube Müdürlüğü hinterlandında bulunan depolarda 9.214.197 kg 
buğday ile ilgili olarak, Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan incelenme sonucu, 
söz konusu buğdayların kıymet kaybına uğradığı ve netice hesaplarına aktarılarak zarar 
kaydedilmesi gerektiği, belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun yetki limitinde bulunan 
9.214.197 kg. karşılığı 7.473.106,52 TL, Yönetim Kurulu karar yeter sayısı 
olmadığından, 2016 yılında netice hesaplarına alınamamış ve yıl sonu itibariyle 
“157.1000-Emtialar” hesabında bekletilmiştir.  

Kıymet kaybına ilişkin söz konusu tutar, Yönetim Kurulu karar yeter sayısının 
oluşmasından sonra yapılan 14.03.2017 tarihli toplantıda,  1/6-6 sayılı kararla, 2017 yılı 
içerisinde netice hesaplarına aktarılmıştır. 

Konuya, Raporun, “Pazarlama” bölümünde de yer verilmiştir. 
          Yapılan incelemede, “Yarı mamuller-üretim” hesabı içerisinde kayıtlı 586.285 
TL’nin satın alınan toluol maddesi için ödenen ve hem kullanılan, hem de henüz 
kullanılmayan toluole ait özel tüketim vergisi tutarı olduğu, görülmüştür. 

Afyon Alkaloidleri Fabrikasında, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı 
listenin (B) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak satın alınan toluol maddesi, (I) sayılı 
cetvele tabi olmayan morfin imalinde kullanılmaktadır. Satın alınarak kullanılan toluol 
maddesine ilişkin ödenen ÖTV’nin 25 seri nolu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iade-
mahsubu yapılmaktadır.  

25 seri nolu ÖTV Tebliği gereği, söz konusu ÖTV’lerin kullanılan toluola isabet 
eden kısmının %99,25’i iade olarak alınabilmektedir.  

Kullanılan toluole isabet eden %99,25 oranındaki özel tüketim vergisi tutarının, 
“Yarı mamuller-üretim” hesabından çıkarılarak “vergi dairesinden alacaklar” hesabında 
izlenmesi önerilir.  
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İlk madde ve malzeme stokları toplamı olan 222.892.031 TL’nin;138.969.826 
TL’si çeltik, 57.290.915 TL’si haşhaş tohum ve kapsülüne, 26.631.290 TL’si muhtelif 
ilaç, temizlik, büro kırtasiye vb. malzemelere aittir.   

Yarı mamuller hesabında kayıtlı 5.021.748 TL’nin 325.858 TL’si çeltiğe,  geri 
kalanı Afyon Alkaloid Fabrikasında bulunan ürünlerine aittir. 

78.175.643 TL tutarındaki mamul stokları, üretim çalışmaları sonucunda elde 
edilen satışa hazır hale gelmiş pirinç, morfin ve türev ürünlerine aittir. 

4.594.810.538 TL tutarındaki ticari mal stokları, herhangi bir değişikliğe tabi 
tutulmadan satmak amacıyla iç ve dış piyasalardan temin edilen emtialar olup söz konusu 
stoklar; buğday, arpa, çavdar, mısır, çeltik ve doğrudan alınan pirince aittir. 

22.229.694 TL olan diğer stokların; 21.580.505 TL’si kıymet kaybına uğrayan ve 
inceleme aşamasında bulunan stoklara, 219.316 TL’si yoldaki mallara (pirinç),  46.222 
TL’si analiz için kullanılan numune stoklara, 78.489 TL’si hurda çuval ve polietilenlere, 
62.712 TL’si misafirhane, lokal vb. yerlerde bulunan stoklara, 242.450 TL’si sair stok ve 
malzemelere aittir. 

Kırklareli Şube Müdürlüğü hinterlandında bulunan depolarda 9.214.197 kg 
buğday ile ilgili olarak, Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan incelenme sonucu, 
söz konusu buğdayların kıymet kaybına uğradığı ve netice hesaplarına aktarılarak zarar 
kaydedilmesi gerektiği, belirtilmiştir. Yönetim Kurulunun yetki limitinde bulunan 
9.214.197 kg. karşılığı 7.473.106,52 TL, Yönetim Kurulu karar yeter sayısı 
olmadığından, 2016 yılında netice hesaplarına alınamamış ve yıl sonu itibariyle 
“157.1000-Emtialar” hesabında bekletilmiştir.  
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Konuya, Raporun, “Pazarlama” bölümünde de yer verilmiştir. 
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Stoklarla ilgili olarak; bir başka husus da “Seferberlik ve Savaş Hali Silahlı 
Kuvvetler ve Sivil Halk İhtiyacı Stoklar” ile finansman ihtiyacı için bankalardan 
kullanılan krediler karşılığı teminat olarak gösterilen ürünlerdir. 

Bankalardan kullanılan kredilere karşılık teminat olarak gösterilen ürünler 
hakkında bilgiye, “mali borçlar” hesap açıklamasında yer verilmiş olup, söz konusu 
teminat olarak gösterilen ve TMO depolarında bulunan bloke durumundaki ürünlerin, 
kredi anapara ve faizine ait borç ödenene kadar satılma imkanı bulunmamaktadır.  

İlgili bakanlıkça, 15.08.2006 tarihli ve 1801 sayılı “Seferberlik ve Savaş Hali 
Genel Planı” ile başta silahlı kuvvetler olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile halkın 
ekmeklik ve makarnalık buğday ile pirinç ihtiyacının stoklanması konusunda TMO’ya 
görev verilmiştir. 

TMO Ana Statüsünün “Olağanüstü Hal Stoku Tesisi ve Zorunlu Satış Bölümü” 
başlıklı maddesinde, “Teşekkülün normal stokları dışında, Bakanlar Kurulunca 
memleket ihtiyatı olarak hububat stoku bulundurmakla görevlendirilmesi halinde bu 
stokların bedeli ve yapılacak masraflar KHK hükümleri gereğince bütçeden karşılanır.”, 
hükmü yer almaktadır.  

Bu kapsamda, TMO tarafından her yıl seferberlik ve savaş hali sivil halk ihtiyacı 
ve silahlı kuvvetlerin ihtiyacı, ekmeklik ve makarnalık buğday ile pirinç ve/veya pirinç 
karşılığı çeltik stoku, Kurumca uygun görülen şubelerin depolarında bulundurulmaktadır.  

Kurumca stok olarak tutulacak “seferberlik ve savaş hali sivil halk ihtiyacı 
ekmeklik ve makarnalık buğday miktarları ile pirinç ya da karşılığı çeltik”, sivil halk için 
nüfus sayımı dikkate alınarak belirlenmektedir. Silahlı Kuvvetler için ise Milli Savunma 
Bakanlığı tarafından Kuruma iletilen bilgiler dikkate alınmaktadır.  

Bu suretle, unluk ve bulgurluk buğday miktarı ile pirinç ya da karşılığı çeltik 
miktarının da, stoklarda tutulması zarureti bulunmaktadır. 

Seferberlik ve Savaş Hali Silahlı Kuvvetler ve Sivil Halk İhtiyacı Stoklar, gizlilik 
arz ettiğinden, ayrı hesapta takip edilmemektedir.  

Ancak, alınan krediler karşılığı bankalara teminat olarak gösterilen stokların, ayrı 
bir alt hesapta ya da Nazım Hesaplarda takibi uygun olacaktır. 
           F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
           Bu hesap grubunda yıl içerisinde işlem yapılmamıştır. 
           G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
            Yıl sonu kalıntısı 12.980.731 TL olan hesap grubunun, 11.219.355 TL’si gelecek 
aylara ait giderlere, 1.761.376 TL’si bankalarda bulunan mevduata ilişkin faiz geliri 
tahakkukuna aittir. 

 11.219.355 TL olan gelecek aylara ait giderlerin; 7.984.331 TL’si personelin 01-
14 Ocak 2017 dönemine ait ücretine, geriye kalan 3.235.024 TL’nin ise 2.336.399 TL’si 
kira, bakım- onarım, harici sigorta vb. giderlere, 838.792 TL’si haşhaş ekim ve kontrol 
giderlerine, 59.833 TL’si sosyal servisler yemekhane giderine aittir. 
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H- Diğer dönen varlıklar: 
           Diğer dönen varlıkların yıl sonu brüt tutarı 213.219.466 TL olup hesap grubu 
içinde yer alan sayım ve tesellüm noksanlıkları için 27.982.519 TL stok sayım farkı 
karşılığı ayrıldığından hesabın yıl sonu kalıntısının net değeri 185.236.947 TL olmuştur.  

Brüt tutarın, 181.240.137 TL’si indirilecek KDV’ye, 31.932.379 TL’si sayım ve 
tesellüm noksanlarına, 46.950 TL’si personel ve iş avanslarına aittir. 

Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne ait depoda bulunan 681,480 kg buğday noksanlığı 
karşılığı 708.271,84 TL ile Adana Şube Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Ajans Amirliğin ait 
depolarda bulunan 1.093,5 kg mısır noksanlığı karşılığı 847.610,88 TL’nin netice 
hesaplarına alınabilmesi, Yönetim Kurulunun yetkisinde olması ve 2016 yılı içerisinde 
Yönetim Kurulunun karar yeter sayısının bulunmaması sonucunda, söz konusu toplam 
1.555.882,72 TL tutarındaki sayım noksanlığı, netice hesaplarına alınamamıştır. 

Yönetim Kurulu yeter sayısının oluşmasını takiben 14.03.2017 tarihinde yapılan 
toplantıda, 1/5-5 ve 1/7-7 sayılı kararlarla, söz konusu tutar, 2017 yılı içerisinde netice 
hesaplarına aktarılmıştır. 

Konuya, Raporun “Pazarlama” bölümünde de değinilmiştir.  
II-Duran varlıklar:  
Teşekkülün duran varlıklarının yıl sonu kalıntısı 862.262.213 TL olup gerek 

hububat depoları, gerekse Afyon Alkaloid Fabrikasında bulunan sabit kıymetler 
nedeniyle duran varlıkların %96,4’ü maddi duran varlıklara aittir.   

Duran varlıkların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir.       
          A-Ticari alacaklar: 
           Yıl sonu kalıntısı 1.081.000 TL olan hesabın tamamı çeşitli kamu ve kurum ve 
kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilere verilen depozito ve teminatlara aittir. 
         B-Diğer çeşitli alacaklar: 

Hesap kalıntı vermemiştir. 
         C-Mali duran varlıklar:     
         Bu hesapta yer alan 25.500.000 TL, Ofisin iştiraki olan TMO-TOBB Tarım 
Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. Ve Tic. A.Ş’ ye (LİDAŞ) ödenen sermaye payına aittir. 

LİDAŞ’ın hisse paylarında kamu- özel sektör dengesi gözetilmiş, kamu payı 
olarak   (TMO ve Ordu Valiliği İl Özel İdaresi) , özel sektör payı olarak (TOBB, Umat 
AŞ ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ) , Şirkete hissedar olmuştur. 

51 milyon TL sermayesi olan Şirketin sermaye payları; TMO %48 ( 24.480.000 
TL) ,  TOBB  %49 (24.990.000 TL) , Ordu Valiliği İL Özel İdaresi  %2 (1.020.0000 TL),  
Umat AŞ  %0,5 (255.000 TL), Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ  %0,5 (255.000 TL), 
şeklinde oluşturulmuştur. 
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06.12.2012 tarih, 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı (6447 
sayılı Kanunla değişik) Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun gereği, Ordu Valiliği İl Özel İdaresinin tüzel kişiliği, Kanunun yayım tarihini 
izleyen ilk mahalli idareler genel seçim tarihi olan 30.03.2014 tarihinde sona ermiştir. 

Bilahare, Yüksek Planlama Kurulunun 26.08.2014 tarih, 2014/ T-13 sayılı 
kararıyla; 6360 sayılı Kanun gereğince Ordu ilinin büyükşehir olması nedeniyle İl Özel 
İdaresinin tüzel kişiliğinin sona ermesi ve buna bağlı olarak Ordu Valiliği İl Özel 
İdaresinin %2 oranındaki sermaye payının bedelsiz olmak üzere TMO Genel 
Müdürlüğü’ne devri ve TMO’nun, Şirketteki payının %48 ayni, %2 nakdi olmak üzere 
%50’ye çıkarılması, kabul edilmiştir. 

Ancak %2 oranındaki sermaye payına ilişkin olarak Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca, Ordu İdare Mahkemesine dava açılmıştır. 

Söz konusu %2 oranındaki sermaye payına ilişkin açıklamaya, Raporun 
“İştirakler” bölümünde yer verilmiştir. 
           D-Maddi duran varlıklar:  
           Maddi duran varlıkların geçen yılla mukayesesi ve yıl içindeki hareketi aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 62: Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 

2015’ den 
devir 
TL 

2016 yılı  2017’ye 
devir 
TL 

Giren 
TL 

Çıkan 
TL 

Arazi ve arsalar 37.122.045 28.521.249 3.604.451 62.038.843 
Yer altı ve yer üstü düzenleri 541.570.223 4.249.817 3.913.944 541.906.096 
Binalar 1.543.494.099 158.226.041 129.382.341 1.572.337.799 
Tesis, makine ve cihazlar 275.254.295 19.156.562 19.983.446 274.427.411 
Taşıtlar 23.152.903 8.748.727 8.616.708 23.284.922 
Demirbaşlar 15.728.243 1.249.611 853.271 16.124.583 
                       Toplam (brüt) 2.436.321.808 220.152.007 166.354.161 2.490.119.654 
Birikmiş amortismanlar  (-) 1.725.967.192 68.403.095 32.556.699 1.761.813.588 

                   Toplam (net)  710.354.616  728.306.066 
Yapılmakta olan yatırımlar 139.838.053 55.720.882 92.454.943 103.103.992 
Yatırım avansları - - - - 

  Yatırımlar toplamı 139.838.053 55.720.882 92.454.943 103.103.992 
                 Genel toplam 850.192.669  831.410.058 

TMO’nun önceki dönemden devreden brüt 2.436.321.808 TL tutarındaki maddi 
duran varlıklar hesabına, 2016 yılında 220.152.007 TL’lik giriş ve 166.354.161 TL’lik 
çıkış yapılmıştır.  

Ayrıca, önceki yıldan devreden 139.838.053 TL tutarındaki yapılmakta olan 
yatırımlar hesabına da, 55.720.882 TL giriş, 92.454.943 TL çıkış yapılmıştır. 
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1.761.813.588 TL tutarındaki birikmiş amortismanların düşülmesinden sonra, 
2017 yılına devreden maddi duran varlıkların net bilanço değeri, 831.410.058 TL 
olmuştur.  

-Yapılmakta olan yatırımlar hesabı: 
Yapılmakta olan yatırımlar hesabına girişi yapılan 55.720.882 TL’nin;  

11.328.122 TL’si yatırım bedeline, 44.392.760 TL’si hesap içindeki aktarımlar ve 
tashihlere aittir. 

Yapılmakta olan yatırımlar hesabından 92.454.943 TL’lik çıkış yapılmış olup bu 
tutarın; 47.125.266 TL’si ilgili maddi duran varlıklara, 936.917 TL’si maddi olmayan 
duran varlıklara aktarılan tutara, 44.392.760 TL’si hesap içi aktarım ve tashihe aittir.  

2017 yılına devreden 103.103.992 TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların; 
1.227.000 TL’si etüt ve proje masraflarına, 550.394 TL’si yer üstü düzenlerine, 
88.790.018 TL’si beton ve çelik silo ile diğer depolara, 6.810.455 TL’si mısır kurutma 
ve depolama ünitelerine, 4.009.895 TL’si tesislere, 1.716.230 TL’si genel giderlere aittir. 

-Maddi duran varlıklar hesabına yapılan girişler: 
Maddi duran varlıklara yıl içerisinde yapılan girişlerin; 47.125.266 TL’si 

yapılmakta olan yatırımlar hesabından aktarılan, 35.905.897 TL’si yatırım ödeneği dışı 
edinilen varlıklar olup, geriye kalan 137.120.844 TL’si tashih ve aktarmalardan 
kaynaklanmıştır.  

Yatırım ödeneği dışında maddi duran varlıklara girişi yapılan 35.905.897 TL’nin; 
25.478.243 TL’si arsa ve arazilere, 1.094.692 TL’si yer üstü düzenlerine, 3.055.525 
TL’si idare ve işletme binaları ile sosyal tesislere, 50.927 TL’si taşıtlara, 1.001.502 TL’si 
döşeme ve demirbaşlara, 5.225.008 TL’si tesis, makine ve cihazlara ait olup aşağıda 
gerekli açıklamalara yer verilmiştir. 

Yatırım ödeneği dışında maddi duran varlıklara girişi yapılan harcamalar:  
Yıl içinde, üzerinde 1 adet tekli, 1 adet 4’lü lojman binası bulunan ve mülkiyeti 

TCDD’ye ait olan Erzurum’daki 1632,18 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 326.436 
TL’ye satın alınmıştır.  

Yine, Kırşehir/Akpınar’da 22.200 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, ilgili şube 
tarafından kiralık açık depo olarak kullanıldığından ve kurum tesisleri sahasına bitişik 
konumda olması nedeniyle satın alınmış ve 270.487 TL bedelle muhasebe kayıtlarına 
alınmıştır. 

İzmir Şube Müdürlüğü ile TMO Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
arasındaki yazışmalarda; İzmir Alsancak liman bölgesindeki 20.000 tonluk beton silo, 
12.000 tonluk çelik silo, 4 katlı idari bina ve müştemilatı, 60 tonluk baskül, atölye ve 630 
Kw trafo binasının bulunduğu 3535 ada, 136 parseldeki 6.880,25 metrekare yüzölçümlü 
alanın, 2012 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından devralındığı, bu alanın 
devredilmesine karşılık Özelleştirme İdaresi tarafından yine aynı mevkide yer alan 7686 
numaralı adanın 2. ve 3. parsellerinin Kuruma devredildiği ve tapuların teslim edildiği, 
Özelleştirme İdaresine devredilen 3535 ada, 136 parseldeki alan üzerinde yer alan maddi 
duran varlıkların muhasebe kayıtlarının devam ettiği, Özelleştirme İdaresince Kuruma  
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İzmir Şube Müdürlüğü ile TMO Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
arasındaki yazışmalarda; İzmir Alsancak liman bölgesindeki 20.000 tonluk beton silo, 
12.000 tonluk çelik silo, 4 katlı idari bina ve müştemilatı, 60 tonluk baskül, atölye ve 630 
Kw trafo binasının bulunduğu 3535 ada, 136 parseldeki 6.880,25 metrekare yüzölçümlü 
alanın, 2012 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından devralındığı, bu alanın 
devredilmesine karşılık Özelleştirme İdaresi tarafından yine aynı mevkide yer alan 7686 
numaralı adanın 2. ve 3. parsellerinin Kuruma devredildiği ve tapuların teslim edildiği, 
Özelleştirme İdaresine devredilen 3535 ada, 136 parseldeki alan üzerinde yer alan maddi 
duran varlıkların muhasebe kayıtlarının devam ettiği, Özelleştirme İdaresince Kuruma  
  

 

 
 

verilen 7686 ada, 2. ve 3. parseldeki arsaların, muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmediği, 
bu kapsamda 7686 ada, 2. ve 3. parseldeki toplam 6.581,27 metrekare yüzölçümlü 
arsanın, emlak vergisine esas bedel üzerinden toplam 24.881.320 TL bedelle, 2016 
yılında Kurum kayıtlarına alındığı, karşılığında kâr-zarar hesapları içerisinde, “Diğer 
olağandışı gelir ve kârlar hesabı”na gelir kaydedildiği, görülmüştür.   

Söz konusu taşınmaz, tapu kayıtlarında, edinme tarihi 19.07.2012, malik TMO, 
olarak kayıtlı bulunmaktadır. Dolayısıyla 2012 yılından bu yana TMO mülkiyetindeki 
taşınmaz, Kurum kayıtlarına bu yıl yansıtılmıştır.  Bu kapsamda; 

Kurum mülkiyetinde bulunan ya da mülkiyetinden çıkan varlıkların, mülkiyet, 
amortisman, emlak vergisi vb. açıdan tespitlerinin yapılması önerilir. 

Yatırım ödeneği dışında, işletme bütçesinden yapılan işler arasında; çeşitli iş 
yerlerinde “asansörlerin yenilenmesi işi”, “işletmede kurulu bulunan güvenlik kamera 
sistemine kamera, kayıt cihazı, digital giriş-çıkış kartı, kart okuyucu alımı, montajı ve 
sistem adaptasyonu”, “dizel jenaratör alımı”, “mısır kurutma cihazına ait kovalı elavatör 
için taşıyıcı çelik kontrüksiyon imalat ve montaj işi”, “sıcak asfalt kaplama işi”, çeşitli 
depoların “çatı saçı onarımı”, “trafo binası tadilatı ve kompansazyon ve açık gerilim 
panolarının yenilenme işi”,  “prefabrik kumanda odası yapımı”, “yarı mekanik yatay 
depo tesislerinde PLC ve scada sistemi kurulma işi”, “30.000 ton kapasiteli çelik siloya 
jet plus filtre ve ihraç tankı yükseltilerek altına kamyon yükleme körüğü yapılması işi”, 
“çelik silo götürücülerinin zincirli konveyöre dönüştürülmesi ve kovalı elevatörün, 
yürüyüş platformları, kontrol paneli yenilenmesi yapım işi”, “çelik silodaki kuyular 
üzerine elektrikli kapak yapım işi”, AAF’de ekstraksiyon ünitesinde, “açık kanal yapım 
işi”, yine AAF’de, “buhar kazanı alımı (komple değişim ve 24 saat kesintisiz buhar 
üretecek şekilde çalışması)” ve benzeri birçok iş ve işlem bulunmakta olup, iş bedelleri, 
yapılan işin mahiyetine göre, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis, makine ve 
cihazlar hesabına kaydedilmiştir.  

Yukarıda bahsedilen ve maddi duran varlıklar hesap grubuna dahil edilmekle 
birlikte yatırım ödeneği kapsamında yapılması gereken işlerin, bu kapsamda yapılmaması 
nedeniyle, ilgili mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır.  

Her yıl, Kalkınma Bakanlığının Yatırım Programı Hazırlama Rehberine ilişkin 
Genelgesi ve eki Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.  

Nitekim Kalkınma Bakanlığının, “2016/2018 Dönemi Yatırım Programı 
Hazırlıklarına İlişkin Genelgesi” ve eki “2016/2018 Dönemi Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi”, 11.10.2015 tarih, 29499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 

Söz konusu rehberin “idame ve yenileme yatırımları” başlıklı 78 inci maddesinde; 
“herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme 
yatırımları Tablo-6 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde 
aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet 
kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlanıp bitirilen yatırım 
niteliğindedir.  Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken 
yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar...” hükmüne yer verilmiştir.  
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Bu kapsamda, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)’nca, geniş 
anlamda idame ve yenileme yatırımları (bakım-onarım, modernizasyon ve yenileme, 
darboğaz giderme ve tamamlama) yeni bir tesis yapma veya kapasite artırma amacı 
taşımayan ancak zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin 
korunması, darboğazların giderilmesi, eksik kısımların tamamlanması veya yerine 
konulması şeklinde mevcut tesislerden daha etkin ve verimli bir şekilde proje için 
başlangıçta planlanan süre boyunca kapasiteden tam olarak yararlanılması amacını 
taşıyan yatırımlar olduğu, idame yatırımının zaman içinde aşınan, yıpranan, eskiyen veya 
hasar gören tesislerin korunması için ürerim/hizmet kapasitesi ve özellikleri 
değiştirilmeksizin yapılan yatırımlar olurken, yenileme yatırımı da mal ve hizmet 
üretimine yönelik tesislerde, üretim hattında yer alan ana makine ve teçhizat ve/veya 
yardımcı makine-teçhizatın teknik ve/veya iktisadi ömrünü tamamlamış olması sebebiyle 
kısmen veya tamamen yenileri ile değiştirilmesini içeren yatırımlar olarak 
tanımlanmıştır.  

Yine, olağan bakım ve onarımların, bir varlığın beklenilen hizmet süresi içinde iyi 
şartlarda çalışması için yapılan ve sabit varlığın gücünü, kapasitesini veya beklenen 
hizmet süresini değiştirmeyen ve mutat olarak yapılan ve cari yıl işletme bütçesine 
konulan ödenekle karşılanan bakım onarımlar olduğu, belirtilmiş, örnek olarak da makine 
–teçhizatın asgari düzeyde hizmet sağlaması için her yıl yapılması gereken bakım 
onarımlar verilmiştir  (bilgisayarların yıllık bakım onarımı gibi). 

Büyük bakım ve onarımların, yıllık rutin bakım onarımlarla yatırımdan asgari 
hizmetin alınmasının artık mümkün olmadığı durumlarda yapılan, bina, tesis ve makine-
teçhizatın değerinde artış sağlayan, niteliğini değiştiren veya iyileştiren planlı bakım 
onarımları kapsamakta olup birden fazla yıla yayılabileceği, modernizasyon ve 
iyileştirme yatırımlarının, mal ve hizmet üretiminin değişen ve gelişen teknolojik 
imkanlar kullanılarak arttırılması, mal ve hizmet üretiminin kalitesinin yükseltilmesi 
veya daha az iş gücü ile daha fazla mal ve hizmet üretilmesi, dolayısıyla verimliliğin 
artırılmasına yönelik yatırımlar olduğu, darboğaz giderme yatırımlarının, mal ve hizmet 
üretiminde karşılaşılan tıkanıklıkların ve dar boğaz oluşturan ve üretimi engelleyen 
önemli sorunların giderilmesi için yapılan yatırımlar olduğu, tamamlama yatırımlarının 
ise gerçekleştirilen projede eksik kalan bir bölümün tamamlanması amacıyla yapılan 
yatırımlar olduğu, ayrıca 2007/3 sayılı Başbakanlığın Tasarruf Tedbirlerine İlişkin 
Genelgesi gereği sosyal tesislerle ilgili yeni inşaat yaptırılamayacağı, kuruluşların kendi 
mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama 
ve taahhütte bulunamayacakları, hükme bağlandığı dikkate alınarak; 

Vergi Usul Kanunu gereği maddi duran varlıkların maliyetine eklenen ancak, 
zaman içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması için 
kapasite ve özellikleri değiştirilmeksizin yapılan yatırımlar ile mal ve hizmet üretimine 
yönelik tesislerde üretim hattında yer alan ana makine ve teçhizat ve/veya yardımcı 
makine- teçhizatın teknik ve/veya iktisadi ömrünü tamamlamış olması sebebiyle kısmen 
veya tamamen yenileri ile değiştirilmesini içeren yatırımlarda;  

-Bir sabit kıymetin ekonomik ve/veya fiziki ömrünü tamamlayıncaya kadar 
sorunsuz çalışması ve hizmet sunması için düzenli olarak, belirli periyotlarla (altı aylık, 
yıllık) yapılması gereken olağan bakım ve onarımlara ilişkin giderlerin, cari yıl işletme 
bütçesine konulan ödenekten karşılanmasına devam edilmesi, 
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-Yıllık bakım onarımlarla asgari hizmet alınmasının artık mümkün olmadığı 
durumlarda yapılması gereken bina, tesis, makine-teçhizat ve diğer sabit kıymetlerin 
değerinde artış sağlayan veya iyileştiren planlı büyük bakım ve onarımların yatırım 
programları tekliflerine ilişkin talimatlarda belirtildiği gibi yatırım programına 
konulması ve harcamaların yatırım programındaki ödenekle karşılanması, 

-Cari yıl programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair olan ve her 
yıl Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulan kararlarda, yatırım programında yer 
almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacağı öngörüldüğünden, bu hususlara 
ve Başbakanlığın Tasarruf Tedbirlerine ilişkin 2007/3 sayılı Genelgesindeki hususların 
göz önünde bulundurulması, 

gerekmekte olup konu ayrıca Raporun “Giderler” bölümünde ele alınmıştır.  
Yine yapılan incelemede, yukarıda yapılan işlerin içerisinde yer alan ve Samsun 

Şube Müdürlüğü tarafından imzalanan, “30.000 ton kapasiteli çelik siloya jet plus filtre 
ve ihraç tankı yükseltilerek altına kamyon yükleme körüğü yapılması işi” ne ait 
sözleşmenin, “sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde, “bu sözleşme, 
anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup … işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 
edilen 169.000.000 (yüzaltmışdokuzbin TL (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden 
akdedilmiştir” ifadesinin yer aldığı, yazıyla yazılan ve rakamla yazılan bedelin farklı 
olduğu, görülmüştür. 

Her ne kadar, “30.000 ton kapasiteli çelik siloya jet plus filtre ve ihraç tankı 
yükseltilerek altına kamyon yükleme körüğü yapılması işi”ne ait bedelin, 169.000.000 
TL olamayacağı, 169.000 TL olacağı ve sözleşme metninde sehven yanlışlık yapıldığı, 
anlaşılmakla birlikte, sözleşme metinlerinin düzenlenmesinde gerekli özenin ve 
hassasiyetin gösterilmesi önerilir.  

-Maddi duran varlıklar hesabından yapılan çıkışlar:  
Maddi duran varlıklardan çıkışı yapılan 166.354.161 TL’nin; 29.233.317 TL’si 

satılan ya da kayıttan düşen varlıklara, 137.120.844 TL’si tashih ve aktarmalara aittir.  
16.06.2012 tarih, 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

2012/15 nolu Başbakanlık Genelgesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları (belediyelere ve 
il özel idareleri hariç) ile sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan 
taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların 
şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir vb. her türlü 
tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır” denilmektedir.  

Bu kapsamda TMO mülkiyetinde bulunan ancak kullanılmayan veya verimli 
kullanım imkanı bulunmayan, atıl durumda kalan taşınmazlar için Başbakanlıktan izin 
alınmaktadır. 

Bunun yanı sıra, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının TMO’ya yazdığı 
29.04.2016 tarih, 3198 sayılı yazıda, “…4046 sayılı Kanunun 1. maddesi kapsamında 
bulunan kuruluşların tasarrufunda bulunan varlıkların özelleştirme anlamına gelecek 
şekilde satışının yapılması ancak varlıkların özelleştirme kapsam programına alınması 
suretiyle İdaremiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri kendi faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yerine 
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getirmeyi esas almak zorundadır. Bu kapsamda kuruluşunuz kullanımında olan ve ileri 
dönem planlamalarında kullanılması düşünülmeyen veya mevcut hali ile 
kullanımlarından ziyade farklı fonksiyonla kullanılmasının ekonomik açıdan fayda 
sağlayacağı düşünülen taşınmazların İdaremize bildirilmesi…”, denilmiş, TMO’nun 
20.07.2016 tarih, 50222 sayılı cevabi yazısında ise, konu ile ilgili olarak 2012/15 sayılı 
Genelge gereğince Başbakanlıktan alınan izin doğrultusunda Kuruluş mülkiyetindeki atıl 
taşınmazların öncelikle ihale suretiyle satışının planlandığı, ifade edilmiştir. 

2016 yılında taşınmaz satışlarıyla ilgili tespitler aşağıdadır. 
-Muhammen bedeli 3.145.000 TL olan Mersin/ Silifke’de 37,074 metrekare 
yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki tesisler, yapılan ihalede, 3.400.000 TL’ye, 
-Muhammen bedeli 315.000 TL olan Ankara/Sincan’da 1.497 metrekare 
yüzölçümlü hisseli boş arsada Kurum hissesi olan 931 metrekarelik kısım, yapılan 
ihalede, 316.000 TL’ye,   
-Muhammen bedeli 1.200.000 TL olan Samsun/Çarşamba’da 3.903 metrekare 

yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki tesisler, yapılan ihalede, 1.216.000 TL’ye, 
-Muhammen bedeli 15.000 TL olan Diyarbakır/Bağlar’da hisseli 72,53 metrekare 

yüzölçümlü taşınmaz, 15.070 TL’ye, 
-Muhammen bedeli 16.000 TL olan Diyarbakır/Bağlar’da hisseli 77,55 metrekare 

yüzölçümlü taşınmaz, 16.030 TL’ye, 
-Muhammen bedeli 6.725.835 TL olan Şanlıurfa/ Siverek’te 20.877,89 metre kare 

yüzölçümlü taşınmaz, 6.725.835 TL’ye Siverek Belediye Başkanlığına, 
satılmıştır. 
-37.409 metrekare yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan tesisler için 31.020.000 

TL muhammen bedel üzerinden yapılan ve üç kişinin katıldığı ihalede en yüksek teklif 
31,6 milyon TL olmasına karşılık, Çanakkale/Kepez’deki taşınmazın ihale 
dokümanlarında yanlış parsel numarasının yer aldığı ve bu durumun yeterli rekabet 
koşullarına engel olabileceği, ayrıca 01.09.2016 tarihinde Kepez Belediye Meclisi 
tarafından söz konusu taşınmazın “TMO Resmi Kurum Alanı” olan imar durumunun  
“Konut Dışı Sağlık, Ticaret, Turizm Alanı” olarak değiştirilmesi yönünde karar alınması 
hususunun değer artırıcı bir unsur olması nedenleriyle, ihale iptal edilmiştir.  

-Kayseri/ Bünyan’da 23.600 metrekare yüzölçümlü arsa ve üzerinde 30 tonluk 
mekanik baskül için 120.000 TL muhammen bedel üzerinden yapılan satış ihalesine üç 
kişi katılmış, en yüksek teklif 157.000 TL ile ihale sonuçlanmış, taşınmazı alan şahıs 
tarafından satış bedelinin tamamı 03.10.2016 tarihinde TMO hesaplarına yatırılmış, 
ancak, söz konusu taşınmazın tapu devri aşamasında, Bünyan Tapu Müdürlüğünden 
alınan 21.10.2016 tarih, 2327068 sayılı yazıda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
01.08.2016 tarih ve 8750 sayılı yazıları gereğince söz konusu bölgede arazi 
toplulaştırılması işlemlerine başlanıldığı, toplulaştırma tescilleri sonlandırılana kadar 
tüm işlemlerin durdurulduğundan bahisle satış işleminin yerine getirilemeyeceği ifade 
edilmiş, bu kapsamda, 3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 
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getirmeyi esas almak zorundadır. Bu kapsamda kuruluşunuz kullanımında olan ve ileri 
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Tarım Reformu Kanunu”nun 13/1 maddesi gereği tescil işlemleri tamamlanana kadar 
devir, temlik, satış vb. işlemlerin durdurulması nedeniyle, satış işlemi iptal edilmiştir.   

-Şanlıurfa/Hilvan’da 29.540 metrekare yüzölçümlü taşınmazın değeri, Ekim-2014 
tarihi itibariyle 3.770.933 TL olarak tespit edilmiş, TÜFE oranlarına göre güncellenerek 
değeri 2016 yılında 4.285.627 TL olarak belirlenmiş, söz konusu taşınmaz, Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesine 12 aylık taksitle satıldığı için satış fiyatı %12,20 faiz oranı 
üzerinden 4.808.474 TL olmuş, ancak satış vadeli olduğu için, taşınmaz satışı,  2016 yılı 
hesaplarına yansıtılmamıştır.  

-Samsun/Çarşamba’daki taşınmaz ile üzerindeki depo, hizmet binası ve ağaçları 
için Mart-2014, Sincan/Ankara’daki taşınmaz için Haziran-2014, Mersin/Silifke’deki 
taşınmaz için Mart-2014 tarihinde değer tespiti yapılmıştır. Siverek’teki taşınmaz için de 
2014 yılında Mahkemece belirlenen değerin DOP uygulanarak belirlenen değeri, 2016 
yılı TÜFE oranları esas alınarak güncellenmiş ve bulunan tutar, muhammen bedel kabul 
edilerek, satışları yapılmıştır. 

-Mersin/Silifke, Ankara/Sincan ve Samsun/Çarşamba’daki taşınmazlar için 09-
10-11 Ağustos-2016 tarihlerinde (değer tespitlerinden 25-29 ay sonra) yapılan ihale 
sonucuna göre gerçekleşen satışlarla ilgili, Yönetim Kurulu yeter sayısı olmadığından 
07.09.2016 tarihli ve 16 sayılı Tutanak Karar düzenlenmiş, karar yeter sayısına 
ulaşılmasına müteakiben 14.03.2017 tarih, 1/55-55 sayılı kararda, Yönetim Kuruluna 
bilgi verilerek söz konusu husus tasvip edilmiştir. 

-Aynı şekilde Diyarbakır’daki taşınmaz satışlarına ilişkin 09.11.2016 tarihli ve 21 
sayılı Tutanak Karar, 14.03.2017 tarih, 1/57-57 sayılı Yönetim Kurulu Kararına 
bağlanmıştır. 

-Siverek’teki taşınmaz ise Bakanlığın 25.03.2016 tarih, 89246 sayılı Olur’una 
istinaden satılmıştır. 

Yapılan satışlarda, ya taşınmaz değeri TÜFE oranları esas alınarak güncellenmiş,  
ya da 25-29 ay önce yapılan değerleme tutarları esas alınmıştır.    

04.11.2015 tarih, 29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8196 saylı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Karar’ın “Genel İlkeler” başlıklı 3 üncü 
maddesinde; kamu teşebbüslerinin 2016 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik 
politikalar ile program çerçevesinde belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceği, ifade 
edilerek, söz konusu maddenin (d) fıkrasında; “atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili 
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, 
rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecektir”, hükmüne yer vermiştir.  

Taşınmaz satışlarıyla ilgili olarak; Her yıl yayınlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki 
Karar’ın ilgili maddeleri ve değer artırıcı nitelikte olabilecek imar planı değişikliğinin 
yanı sıra, önceden yapılan değer tespitinden sonra gayrimenkullerin değerinde artışın 
olabileceği ve satışı yapılacak taşınmazların Kurum öz kaynaklarıyla edinildiği de 
dikkate alınarak, taşınmazlarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerde,  Kurum lehine en yüksek 
faydanın sağlanması için azami gayretin gösterilmesi önerilir.  
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Maddi duran varlıklarla ilgili olarak önemli görülen bir diğer husus da, Gaziantep 
Şube Müdürlüğüne bağlı Nizip işyerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 
kiralanması konusudur. 

Gaziantep Şube Müdürlüğüne bağlı Nizip işyerinde mülkiyeti TMO’ya ait 1491 
ada, 50 parselde kayıtlı 41.748 metrekare yüzölçümlü arsa ve üzerinde hizmet binası, 6 
daireli lojman binası, mısır kurutma cihazı, 4.800 ton kapasiteli çelik silo ve müştemilatı 
bulunduğu, Nizip iş yerinin ilçenin yerleşim alanı içerisinde kalmış olduğu, alım 
döneminde ve hububat satışı/sevki yapıldığı durumlarda sorunlarla karşılaşıldığı, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kendilerine devrini istediği, söz konusu 
taşınmazın mahkeme marifetiyle bedel tespiti yapıldığı, 37,6 milyon TL arsa değeri, 1,6 
milyon TL tesis değeri olmak üzere toplam değerinin 39,2 milyon TL olduğu, tespit 
edilen bedelin belediyece yüksek bulunduğu, bu nedenle kendilerine taşınmazın 30 yıl 
süreyle kiralanmasını talep ettikleri, 09.06.2015 tarihli bir protokolle kiralama işinin 
kabul edildiği, söz konusu protokolde, 5.000 ton kapasiteli çelik silo ve müştemilatının 
yapılmasının çok nitelikli olması, kendi faaliyet alanları dikkate alındığında işin yoğun 
teknoloji, emek ve mesai gerektirmesi, söz konusu inşaat işinin belediyenin iştigal 
konusu oluşturmaması ileride sorunların yaşanması ihtimali olması, bu nedenle zaman 
kaybı olacağından 5.000 ton kapasiteli çelik silo ve müştemilatı inşasından vaz geçilerek 
bunun yerine 30 yıl kiralama süresinin 27 yıl olarak revize edilmesi hususunun talep 
edildiği, TMO’nun ise bu teklifi, silonun tekniğine uygun yapılamaması halinde sorunla 
karşılaşılacağı gibi yeniden yapılanma da yeni silo yapımına ihtiyaç olmayacağından 
bahisle, mevcut arazinin lisanslı depo kriterlerine göre daha yüksek kapasiteli silo 
yapımına uygun olması ve bu alana oldukça küçük olan 5.000 ton kapasiteli çelik silo ve 
müştemilatını koymanın fizibil olmaması ( silobag depolamasına daha uygun olduğu) vb. 
hususlar göz önüne alınarak çelik silo yapımından vazgeçilmesine, buna karşılık kira 
süresinin 30 yıldan 27 yıla indirilmesinin ve bu doğrultuda mevcut protokolün revize 
edilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Yönetim Kurulu karar yeter sayısı 
bulunmadığından, mevcut yönetim kurulu üyelerince, 28.06.2016 tarih, 8 sayılı tutanak 
düzenlendiği, görülmüştür. 

Ancak, Gaziantep Şube Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğe yazılan yazıda; Toplam 
41.748 metrekare yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan taşınmazların Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına 27 yıl süreli olarak kiraya verilmesi karşılığında, 
Nizip ilçesi Doğrular Mevkiinde bulunan ve tapunun 112 ada 187 parselinde kayıtlı 
38.740 metrekare miktarlı taşınmazın ve 6 adet lojman olarak kullanılacak dairelerin 
TMO’ya devri ile belediyeye ait idare binasının TMO’ya kiralanmasına ilişkin,  yapılan 
kontrolde, 6 adet lojmanın yapı kullanım izin belgesi (iskan) alınmadığı, taşınmaz 
üzerinde 2009 tarihinden itibaren TEİAŞ’ın irtifak hakkı olduğu, belirtilmiştir. 

 Nizip işyerinde mülkiyeti TMO’ya ait olan arsa ve üzerindeki hizmet binası, 6 
daireli lojman binası, mısır kurutma cihazı, 4.800 ton kapasiteli çelik silo ve müştemilatı 
bulunan yerin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine kiraya verilerek karşılığında 
TMO’nun kullanımına verilecek olan yapıların, yapı kullanma izin belgesi alındıktan ve 
üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılmasından sonra kiralama işlemi yapılması önerilir.   
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Maddi duran varlıkların birikmiş amortismanları ve amortismanların edinme 
değerine oranları ve bu varlıkların net değerleri ile ilgili tablo aşağıdadır.  

 
Tablo 63: Maddi duran varlıklar edinme değeri ve birikmiş amortismanları 

Maddi duran varlıklar Edinme 
değeri 

TL 

Birikmiş amortismanlar 
Net 

değer 
TL 

Tutar 
TL 

Edinme 
değ.göre

% 
Arazi ve arsalar 62.038.843  - 62.038.843 
Yer altı ve yer üstü düzenleri 541.906.096 529.173.785 97,7 12.732.311 
Binalar 1.572.337.799 965.282.434 61,4 607.055.365 
Tesis, makine ve cihazlar 274.427.411 238.464.578 86,9 35.962.833 
Taşıtlar 23.284.922 16.847.692 72,4 6.437.229 
Demirbaşlar 16.124.583 12.045.099 74,7 4.079.485 

         Toplam 2.490.119.654 1.761.813.588 70,8 728.306.066 
Yapılmakta olan yatırımlar (avans dahil) 103.103.992   103.103.992 

                          Toplam (2016) 2.593.223.646 1.761.813.588 67,9 831.410.058 
                          Toplam (2015) 2.576.159.861 1.725.967.192 67,0 850.192.669 

           Fark 17.063.785 35.846.396  (18.782.611) 

Kurumun maddi duran varlıklarının yapılmakta olan yatırımlar hariç edinme 
değeri 2.490.119.654 TL olup bunun %70,7’si oranında 1.761.813.588 TL’si amorti 
edilmiştir. 

Maddi duran varlıkların amortismanına ilişkin hareketlerin ayrıntısı aşağıdaki 
tablodadır.  
Tablo 64: Birikmiş amortismanlar 

     Birikmiş amortismanlar 
2015’den         2016 yılında 2017’ye 

devir Giren Çıkan devir 
       TL TL TL  TL 

Arazi ve arsalar - - - - 
Yer altı ve yer üstü düzenleri 528.527.394 1.930.153 1.283.762 529.173.785 
Binalar 940.474.470 44.486.860 19.678.896 965.282.434 
Tesis, makine ve cihazlar 231.597.680 15.641.716 8.774.818 238.464.578 
Taşıtlar 14.065.387 4.942.488 2.160.183 16.847.692 
Demirbaşlar 11.302.261 1.401.878 659.040 12.045.099 
                            Toplam 1.725.967.192 68.403.095 32.556.699 1.761.813.588 

2015 yılından devreden 1.725.967.192 TL tutarındaki birikmiş amortismanlara 
2016 yılı içinde 68.403.094 TL tutarında giriş ve 32.556.699 TL tutarında çıkış 
olmuştur. 2016 yılı birikmiş amortismanlar toplamı ise 1.761.813.588 TL’dir. 

2016 yılında girişi yapılan tutarın 55.920.372 TL’si cari yılda tahakkuk eden 
amortisman giderine, 12.482.722 TL’si hesap içi düzeltmelere aittir.  

2016 yılında çıkışı yapılan tutarın, 14.495.004 TL’si imha edilen ve satılan 
varlıkların amortismanına, 18.061.695 TL’si hesap içi düzeltmelere aittir.  
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E- Maddi olmayan duran varlıklar: 
Brüt değeri 12.581.711 TL, birikmiş amortismanı 11.567.577 TL, net değeri 

1.014.134 TL olan maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılım ve otomasyon 
sistemleri, lisans ücretleri ve hukuk birimince kullanılan program bedellerine aittir. 

Maddi olmayan duran varlıklar için 2016 yılında ayrılan amortisman tutarı 
1.142.116 TL’dir. 
         F-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar: 

Hesap kalıntı vermemiştir. 
G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
 Hesaptaki 248.789 TL, gelecek yıllarda giderlere intikal edecek tutara aittir. 
 H-Diğer duran varlıklar: 
 Hesapta yer alan 3.008.232 TL çeşitli nedenlerle elden çıkarılacak stok ve maddi 

duran varlıkların net değerini ifade etmektedir. 
Söz konusu varlıkların edinme değeri 12.405.400 TL, birikmiş amortismanı 

9.397.168 TL’dir. 
Nazım hesaplar: 
Nazım hesaplara ilişkin açıklamalara, bilançonun pasif bölümünde yer 

verilmiştir. 
-Pasif: 
TMO’nun 31.12.2016 tarihli bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar önceki 

dönem değerleri ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 65: Pasif hesaplar 
  

Önceki dönem Cari dönem Fark   
Pasif (Kaynaklar) TL %  TL % TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:      
  A-Mali borçlar 1.780.114.058 21,0 2.517.739.673 25,9 737.625.615 
  B-Ticari borçlar 80.262.750 1,0 20.093.866 0,2 (60.168.884) 
  C-Diğer borçlar 1.165.682.099 13,8 1.280.803.267 13,2 115.121.168 
  D-Alınan avanslar 85.852.377 1,1 296.614.133 3,1 210.761.756 
  E-Yıllara yaygın inş. ve onarım  haked. -     
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 37.657.183 0,4 7.050.292 - (30.606.891) 
  G-Borç ve gider karşılıkları 1.148.898  37.393.050 0,4 36.244.152 
  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah. 2.501.979  2.197.699 - (304.280) 
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 3.084.969 0,1 3.949.860 - 864.891 

Toplam (I) 3.156.304.313 37,4 4.165.841.840 42,8 1.009.537.527 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      
  A-Mali borçlar -     
  B-Ticari borçlar      
  C-Diğer borçlar      
  D-Alınan avanslar      
  E-Borç ve gider karşılıkları  1.194.364.552 14,1 1.336.114.591 13,7 141.750.039 
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tah.   6.233  6.233 
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (II) 1.194.364.552 14,1 1.336.120.824 13,7 141.756.272 

Toplam (I+II) 4.350.668.865 51,5 5.501.962.664 56,5 1.151.293.799 

III-Öz kaynaklar:      
  A-Ödenmiş sermaye 2.550.000.000 30,2 2.550.000.000 26,2 - 
  B-Sermaye düzeltme farkları 454.504.289 5,4 454.504.289 4,7 - 
  C-Kâr yedekleri 729.412.010 8,6 780.128.134 8,0 50.716.124 
  D-Geçmiş yıllar kârları 246.058.508 2,9 315.895.840 3.2 69.837.332 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)      
  F-Dönem net kârı (zararı) 117.244.425 1,4 132.985.437 1,4 15.741.012 

Toplam (III) 4.097.219.232 48,5 4.233.513.700 43,5 136.294.468 

 Genel toplam (I+II+III) 8.447.888.097 100,0 9.735.476.364 100,0 1.287.588.267 
Nazım hesaplar 496.300.851  698.956.195  202.655.344 

Bilançonun pasifini oluşturan kaynakların %43,5’i öz kaynaklara, %56,5’i 
yabancı kaynaklara aittir.  

Geçen yıla göre öz kaynaklar %3,3 oranında, yabancı kaynaklar %26,5 oranında 
artmıştır.   

Yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar, hesap bazında aşağıda açıklanmıştır. 
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          I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Mali borçlardaki ve diğer borçlar hesap grubundaki artış sonucu kısa vadeli 

yabancı kaynaklar geçen yıla göre %32 oranında artış göstermiştir. 
Yıl sonu kalıntısı 4.165.841.840 TL olan kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap 

bazında aşağıda incelenmiştir.   
A-Mali borçlar: 

Yıl sonu kalıntısı 2.517.739.673 TL olan mali borçların ayrıntısı aşağıdadır. 
Tablo 66: Mali borçlar 

Mali borçlar Önceki dönem 
TL 

Cari dönem 
TL 

Fark 
TL 

Yurt içi banka kredileri 1.780.114.058 1.660.600.605 (119.513.453) 
Yurt dışı banka kredileri  857.139.068 857.139.068 

Toplam 1.780.114.058 2.517.739.673 737.625.615 

2015 yılında hububat alımlarındaki artış nedeniyle, üretici ödemelerinin süresi 
içinde yapılabilmesini teminen doğan finansman sıkıntısı, banka kredisi kullanarak 
aşılmaya çalışılmış, yine 2015 yılında 1,7 milyar TL banka kredisinin yanı sıra 500 
milyon TL sermaye artırımı ve 1.059 milyon TL görev zararına mahsuben Hazineden 
nakit temin edilmiş, 2015/2016 alım dönemi ürün alımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan banka kredileri vadelerinde ödenmiş olup Mayıs-2016 tarihi itibariyle söz 
konusu kredilerden borç kalmamıştır.  

Ancak, 2016/2017 alım dönemi için üreticiye olan borçların ödenmesini teminen 
2016 yılında da kredi kullanılmıştır.  

31.12.2016 tarihi itibariyle, 1.660.600.605 TL’si yurt içi bankalara, 857.139.068 
TL’si yurt dışı bankalara olmak üzere toplam 2.517.739.673 TL kredi borcu 
bulunmaktadır.  

Mayıs-2016 tarihinden sonra kullanılan kredilerin anapara ödeme vade tarihi 2017 
yılı başından başlamakta olup sadece yurt içi özel bankadan kullanılan 100 milyon TL 
tutarındaki krediye ilişkin, 3.203.048 TL tutarında faiz ödemesi yapılmıştır. 

2016 yılına ait kredilere ilişkin finansman giderleri ile ilgili bilgiye, Raporun 
“Gelir Tablosu” bölümünde, “Finansman Giderleri” hesap açıklamasında yer verilmiştir. 

Bankalardan kullanılan kredilere ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir. 
2016/2017 alım dönemi için üreticiye olan borçların ödenmesini teminen doğan, 

nakit ihtiyacının karşılanması için, çeşitli bankalarla görüşmeler yapılmış, yurt dışı 
bankalardan finansman temini için 09.02.2009 tarih, 27136 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç 
Dış İmkan Sağlanmasına İzin Verilmesine ve Sağlanan İmkanının İzlenmesine İlişkin 
Yönetmelik” gereği, Hazine Müsteşarlığından izin talep edilmiş ve Hazine 
Müsteşarlığınca Kuruma yazılan 22.07.2016 tarih, 21591 sayılı yazı ile gerekli olan izin 
verilmiştir.  
  

216 Sayıştay   



 

 
 

          I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Mali borçlardaki ve diğer borçlar hesap grubundaki artış sonucu kısa vadeli 

yabancı kaynaklar geçen yıla göre %32 oranında artış göstermiştir. 
Yıl sonu kalıntısı 4.165.841.840 TL olan kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap 

bazında aşağıda incelenmiştir.   
A-Mali borçlar: 

Yıl sonu kalıntısı 2.517.739.673 TL olan mali borçların ayrıntısı aşağıdadır. 
Tablo 66: Mali borçlar 

Mali borçlar Önceki dönem 
TL 

Cari dönem 
TL 

Fark 
TL 

Yurt içi banka kredileri 1.780.114.058 1.660.600.605 (119.513.453) 
Yurt dışı banka kredileri  857.139.068 857.139.068 

Toplam 1.780.114.058 2.517.739.673 737.625.615 

2015 yılında hububat alımlarındaki artış nedeniyle, üretici ödemelerinin süresi 
içinde yapılabilmesini teminen doğan finansman sıkıntısı, banka kredisi kullanarak 
aşılmaya çalışılmış, yine 2015 yılında 1,7 milyar TL banka kredisinin yanı sıra 500 
milyon TL sermaye artırımı ve 1.059 milyon TL görev zararına mahsuben Hazineden 
nakit temin edilmiş, 2015/2016 alım dönemi ürün alımlarının finansmanı amacıyla 
kullanılan banka kredileri vadelerinde ödenmiş olup Mayıs-2016 tarihi itibariyle söz 
konusu kredilerden borç kalmamıştır.  

Ancak, 2016/2017 alım dönemi için üreticiye olan borçların ödenmesini teminen 
2016 yılında da kredi kullanılmıştır.  

31.12.2016 tarihi itibariyle, 1.660.600.605 TL’si yurt içi bankalara, 857.139.068 
TL’si yurt dışı bankalara olmak üzere toplam 2.517.739.673 TL kredi borcu 
bulunmaktadır.  

Mayıs-2016 tarihinden sonra kullanılan kredilerin anapara ödeme vade tarihi 2017 
yılı başından başlamakta olup sadece yurt içi özel bankadan kullanılan 100 milyon TL 
tutarındaki krediye ilişkin, 3.203.048 TL tutarında faiz ödemesi yapılmıştır. 

2016 yılına ait kredilere ilişkin finansman giderleri ile ilgili bilgiye, Raporun 
“Gelir Tablosu” bölümünde, “Finansman Giderleri” hesap açıklamasında yer verilmiştir. 

Bankalardan kullanılan kredilere ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir. 
2016/2017 alım dönemi için üreticiye olan borçların ödenmesini teminen doğan, 

nakit ihtiyacının karşılanması için, çeşitli bankalarla görüşmeler yapılmış, yurt dışı 
bankalardan finansman temini için 09.02.2009 tarih, 27136 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç 
Dış İmkan Sağlanmasına İzin Verilmesine ve Sağlanan İmkanının İzlenmesine İlişkin 
Yönetmelik” gereği, Hazine Müsteşarlığından izin talep edilmiş ve Hazine 
Müsteşarlığınca Kuruma yazılan 22.07.2016 tarih, 21591 sayılı yazı ile gerekli olan izin 
verilmiştir.  
  

 

 
 

2016/2017 alım dönemi için üreticiye olan borçların ödenmesini teminen 2016 
yılında;  

Vakıflar Bankası’ndan %12,20 oranında faizle 935.000.000 TL,  
Ziraat Bankası’ndan %12,20 oranında faizle 550.000.000 TL,  
Akbank’tan TR Libor+ 2,75 faizle 100.000.000 TL, 
BNP Bankası’ndan (yurt dışı)  %1,65 oranında faizle 140.000.000 Avro, 
ING Bank’tan (yurtdışı) %1,57 oranında faizle 90.000.000 Avro, 
olmak üzere yurt içi bankalardan toplam 1.585.000.000 TL, yurt dışı bankalardan 

toplam 230.000.000 Avro tutarında kredi kullanılmıştır. 
Yurt içi bankalardan kullanılan kredilerin kullanım günleri farklı olduğundan geri 

ödeme tarihleri, 02.01.2017 ile 09.02.2017 tarihleri arasında değişmektedir. Yurt dışı 
bankalardan kullanılan kredilerden ING Bank’a ait olanın geri ödeme tarihi 26.09.2017, 
BNP Bankasına ait olanın ise, geri ödeme tarihi, 31.05.2017’dir. 

Kullanılan kredilerin, 2016 yılına ait tahakkuk eden faiz tutarları, cari yıl 
finansman gideri olarak, maliyetlere dahil edilmiştir. 

DZ Bank AG’den kullanılacak kredi için alınacak hukuki mütalaa için bir firmayla 
23.08.2016 tarihinde KDV hariç 9.000 TL’ye hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz 
konusu sözleşmenin konusu, “kredi veren sıfatıyla banka ile borçlu sıfatındaki TMO 
arasında imzalanması planlanan teminatlı hububat finansmanı sözleşmesinin Türk 
Hukukuna uygunluğuna ilişkin hukuki görüşün sunulması ve borçlu tarafından kredi 
sözleşmesi kapsamında sunulacak olan makbuz senetlerinin sözleşmeye konu hububatın 
üzerindeki kanuni mülkiyetine dair onayın verilmesi”, işidir.  

Verilen hukuki mütalaada; kullanılacak olan kredi ve yapılacak kredi sözleşmesi 
için herhangi bir olumsuzluğa yer verilmemiştir. Ancak, Kuruluş, söz konusu bankadan 
kredi kullanmamıştır. 

Yurt içi bankalardan kullanılan kredi için teminat verilmemiş, yurt dışı 
bankalardan ise BNP Paribas (Suisse) SA Genava Şubesinden kullanılan 140 milyon 
Avro kredi için teminat olarak 370.000 MT ekmeklik buğday ve 567.000 MT mısırı 
temsilen makbuz senedi verilmiş, bilahare söz konusu makbuz senedi 567.000 MT mısır 
ve 440.000 MT ekmeklik buğdayı temsil eden makbuz senedi ile değiştirilmiştir. 

ING Bank’tan alınan kredinin karşılığında da ürün, teminat olarak gösterilmiş, 
ancak ürün makbuz senedi verilmemiştir. 

Kredi karşılığı teminat olarak gösterilen ürünlerin, TMO iş yerlerindeki depolarda 
bulunan ürünlerin sözleşmede belirtilen spesifikasyonlarda ve miktarda olduğunu 
denetlemek üzere, aynı firma ile imzalanmış iki sözleşme bulunmaktadır.  

Gözetmen firma ile TMO arasında imzalanan “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü Gözetmen İlişkin Hizmet Alım Sözleşmesi”nden biri 12.08.2016 tarihinde 
imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşmenin ”Sözleşmenin konusu” başlıklı 3 üncü maddesinde, DZ 
Bank AG’den 50 milyon Euro, BNP Paribas’tan 140 milyon Euro kredi alınacağı, kredi 

217Sayıştay   



 

 
 

karşılığında bankalar adına tanzim edilecek makbuz senetleri tutarının 230 milyon Euro 
olup teminat olarak gösterilecek buğday miktarının yaklaşık 1,4 milyon MT civarında 
olacağı ve sözleşme bedelinin her bir gözetmen raporu karşılığı KDV hariç (1.200TLx10 
ay) 12.000 TL olacağı, belirtilmiştir. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, DZ Bank AG’den kredi kullanılmamış, sadece 
BNP Paribas’tan kullanılan kredi karşılığı teminat gösterilen buğday ve mısır için 
gözetmenlik hizmeti alınmış, söz konusu hizmet alım sözleşmesinin konusunda belirtilen 
içerikte değişiklik olmuş, ancak sözleşme tadilatı yapılmamıştır. 

ING Bankasından alınan kredi için, aynı gözetmen firma ile imzalanan 10.10.2016 
tarihli diğer sözleşmeyle ise; TMO iş yerlerindeki depolarda bulunan 600.000 ton 
civarındaki ekmeklik buğdayın, sözleşmede belirtilen spesifikasyonlarda ve miktarda 
olduğunu denetlemek üzere alınan hizmetin bedeli KDV hariç (750 TLx10 ay) 9.000 TL 
olarak belirlenmiştir.  

Yapılan incelemede, söz konusu hizmet alım bedellerinin, gider hesaplarına, 2017 
yılında kaydedildiği, görülmüştür. 

Teşekkülün, üreticiye olan borçlarını zamanında ödeyebilmesi, nakit varlığına 
bağlı bulunmaktadır. Alımı yapılan ürünlerin kısa vadede nakde çevrilememesi, 
Kurumun finansman ihtiyacını doğurmaktadır.  

Konu, Raporun “Mali bünye” ve “Finansman” bölümlerinde de yer almıştır. 
B-Ticari borçlar: 
Ticari borçların ayrıntısı geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 67: Ticari borçlar 

Ticari borçlar Önceki dönem  
TL 

Cari dönem 
TL 

Fark 
TL 

Ba)Satıcılar 62.729.392 2.754.892 (59.974.500) 
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 8.613.814 11.037.172 2.423.358 
Bc)Diğer ticari borçlar 8.919.544 6.301.802 (2.617.742) 

Toplam 80.262.750 20.093.866 (60.168.884) 

Ba) Satıcılar: 
Geçen yıldan bakiye kalan 62.729.392 TL tutarındaki, 2015 yılı alım 

kampanyasına ilişkin üreticiye olan borçların tamamı 2016 yılı içerisinde ödenmiş olup 
hesap büyük oranlı azalış göstermiştir. 

Yıl sonu kalıntısı 2.754.892 TL’nin; 160.085 TL’si, 2016/2017 yılı alım dönemine 
ilişkin üreticiye olan borçlara, geriye kalan 2.594.807 TL ise, Raporun “Pazarlama” 
bölümünde de izah edildiği gibi Suriye’ye yapılan un hibesi kapsamında trampa edilen 
un karşılığı buğday bedelinden borca aittir. 
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Bb)Alınan depozito ve teminatlar 8.613.814 11.037.172 2.423.358 
Bc)Diğer ticari borçlar 8.919.544 6.301.802 (2.617.742) 

Toplam 80.262.750 20.093.866 (60.168.884) 

Ba) Satıcılar: 
Geçen yıldan bakiye kalan 62.729.392 TL tutarındaki, 2015 yılı alım 

kampanyasına ilişkin üreticiye olan borçların tamamı 2016 yılı içerisinde ödenmiş olup 
hesap büyük oranlı azalış göstermiştir. 

Yıl sonu kalıntısı 2.754.892 TL’nin; 160.085 TL’si, 2016/2017 yılı alım dönemine 
ilişkin üreticiye olan borçlara, geriye kalan 2.594.807 TL ise, Raporun “Pazarlama” 
bölümünde de izah edildiği gibi Suriye’ye yapılan un hibesi kapsamında trampa edilen 
un karşılığı buğday bedelinden borca aittir. 

 
  

 

 
 

Bb) Alınan depozito ve teminatlar: 
Yıl sonu kalıntısı 11.037.172 TL olan hesabın tamamı, Ofis’ten alım yapan gerçek 

ve tüzel kişilerden, mal ve hizmet karşılığı yüklenicilerden ve lojmanda oturanlar ile 
kiraya verilen depolar karşılığı alınan depozito ve teminat bedellerine aittir. 

Bc) Diğer ticari borçlar: 
İnşaat, taşıma, tahmil tahliye müteahhitlerine ve depo kira bedellerinden çeşitli 

firmalara olan borçların yıl sonu kalıntısı 6.301.802 TL olup, söz konusu borçların bir 
kısmı müteakip yıl ödenmiş, bir kısmı yargı aşamasındaki aynı kişi veya kuruma ait 
alacakların yargı aşamasında olması nedeniyle,  bir kısmı ise SGK ve vergi dairesinden 
ilişiksiz belgesi getirilmesi beklendiğinden, bloke olarak tutulmuştur.  

C- Diğer borçlar: 
Diğer borçlar hesabı karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo 68: Diğer borçlar 

Diğer borçlar Önceki dönem 
TL 

Cari dönem 
TL 

Fark 
TL 

Ca)Ortaklara 1.137.587.258 1.254.166.467 116.579.209 
Cb)Personele 99.008 165.176 66.168 
Cc)Diğer çeşitli borçlar 27.995.833 26.471.624 (1.524.209) 

Toplam 1.165.682.099 1.280.803.267 115.121.168 

Ca)Ortaklara borçlar: 
Hububat alımlarında üreticilere olan borçların ödenmesini teminen doğan nakit 

ihtiyacı, doğacak görev zararına mahsuben Hazineden avans alınarak 
karşılanabilmektedir. 

Nakit ihtiyacı için alınan avans tutarları, bilahare aktifte görev zararı olarak 
tahakkuk ettirilen “ortaklardan alacaklar” hesabı ile karşılıklı olarak mahsup edilerek 
“ortaklara borçlar” hesabı tasfiye edilmektedir. 

Bu kapsamda 2016 yılında 791.180.000 TL nakit temin edilmiş, 674.600.790 TL 
kesinleşen 2014 yılına ait görev zararına mahsup edilmiş olup geçen yıl tutarıyla birlikte 
hesabın yıl sonu kalıntısı 1.254.166.467 TL olmuştur. 

Cb) Personele borçlar: 
 Hesapta görülen 165.176 TL, personele ödenecek çeşitli sebeplerle doğan istihkak 

tutarıdır.  
 Cc) Diğer çeşitli borçlar: 

           Yıl sonu kalıntısı 26.471.624 TL olan hesabın; 3.862.392 TL’si “kuruluş adına 
bloke edilen tutarlar”, 690.175 TL’si “üçüncü şahıslar adına bloke edilen paralar”, 95.024 
TL’si “TMO Kefalet sandığına borçlar”, 31.219 TL’si “tabldot kesintilerinden borçlar”, 
356 TL’si “dağıtılacak vekalet ücretleri”, 448.141 TL’si müsadir ikramiyeleri”, 4 TL’si 
“belgesi gelmeyen mal ve hizmet borçları”, 21.344.313 TL’si “diğer borçlar” alt 
hesaplarına kayıtlı bulunmaktadır. 
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Diğer borçlar alt hesabında kayıtlı 21.344.313 TL içerisinde yer alan, 2.548.296 
TL, KKTC’ye yapılan arpa ihracatıyla ilgili olup, tutarın tahsil edilmesine rağmen yıl 
sonu itibariyle arpa teslimi yapılmaması nedeniyle, geçici olarak bu hesapta izlenmiştir. 

Tahsil edilmesine rağmen yıl sonu itibariyle mal teslimi yapılmadığından “diğer 
çeşitli borçlar” hesabına kaydedilen tutar, avans niteliğini taşımaktadır.  

Diğer borçlar alt hesabında kayıtlı tutarlar içerisinde iş yerleri elektrik, telefon, su, 
doğalgaz, internet vb. borçlar yer almıştır.  

Söz konusu borçlar içerisinde mahiyeti itibariyle gider tahakkuku hesabında yer 
alması gereken tutarların, ilgili hesaplarda takibinin sağlanması gerekmektedir. 

Yine aktifte “ticari alacaklar” içerisinde yer alan ve pasifte, “diğer çeşitli 
borçlar” hesabı ile karşılıklı izlenen 1.259 TL, kaçak haşhaş ekimi nedeniyle hakkında 
dava açılan üreticiye ait dava vekalet ücretine aittir. 

Bunların dışında diğer borçlar alt hesabında kayıtlı yapım, onarım, bakım, hizmet 
alımı, depo kirası vb. iş ve işlemler nedeniyle doğan çeşitli gerçek ve tüzel kişilere olan 
borçların büyük kısmı, müteakip dönem kapatılmıştır. 

D- Alınan avanslar: 
 Yıl sonu itibariyle 296.614.133 TL olan alınan avansların; 296.201.174 TL’si 

ürün satışları nedeniyle müşterilerden alınan sipariş avanslarına, 412.959 TL’si depolama 
masraflarına, taşınmaz satışlarıyla ilgili alınan bedellere ve benzeri işlemler için alınan 
avanslara aittir.  
        E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
         Bu hesap 2016 yılında işlem görmemiştir. 
         F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler:   
          Bu hesapta yer alan 7.050.292 TL’nin; 5.512.659 TL’si ödenecek vergi ve fonlara, 
859.154 TL’si ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine, 678.479 TL’si sendika aidatı, 
üçüncü kişilerden kesilen Bağ-Kur prim kesintisi, borsa tescil ücreti, personel ücretinden 
kesilen sendika aidatı ve icra kesintisine aittir. 

Dönem kârından ödenecek kurumlar vergisi, “borç ve gider karşılıkları” hesabında 
takip edilmiştir. 

G-Borç ve gider karşılıkları: 
Hesaptaki 37.393.050 TL; 2016 yılı kârından hesaplanan 39.428.201 TL 

tutarındaki Kurumlar Vergisi karşılığından, peşin ödenen 2.035.151 TL gelir vergisi 
stopajının mahsubundan sonra kalan kısmı ifade etmektedir.  

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Yıl sonu kalıntısı 2.197.699 TL’nin; 1.053.694 TL’si peşin tahsil edilen kira bedeli 

olarak “gelecek aylara ait gelirler” hesabına kaydedilmiştir.  
Geriye kalan 1.144.005 TL ise gider tahakkukları hesabının yıl sonu kalıntısıdır. 

Bu tutarın; 431.503 TL’si ücret tahakkuklarına, 470.293 TL’si İzmir silo arazisinin kira 
gider tahakkukuna, 242.209 TL’si doğalgaz, elektrik, telefon, su, internet vb. gider 
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tahakkuklarına aittir. 
          I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 

Hesapta yer alan 3.949.860 TL, stoklarda bulunan ürünlere ait sayım ve tesellüm 
fazlalıkları tutarına aittir.  
           II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
            Önceki yıla göre %11,9 oranında artan ve 1.336.120.824 TL olarak gerçekleşen 
uzun vadeli kaynakların ayrıntısı aşağıda hesap gruplarına göre incelenmiştir. 
          A-Mali borçlar: 

B-Ticari borçlar 
C-Diğer borçlar   
D-Alınan avanslar  
Bu gruptaki hesaplar 2016 yılı içinde işlem görmemiştir. 
E- Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesapta yer alan 1.336.114.591 TL’nin; 1.170.829.504 TL’si Seferberlik ve 

Savaş Hali Silahlı Kuvvetler ve Sivil Halk İhtiyacı Stok olarak bulundurulan buğday ve 
pirinç stokları için ayrılan karşılığa, 165.285.087 TL’si dahili sigorta fonuna aittir. 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Gelecek yıllara ait gelirler hesabında kayıtlı 6.233 TL, kiraya verilen çiftçi 

dinlenme evi ile yine kiraya verilen bir deponun 2017 yılına isabet eden kira bedeli olup, 
söz konusu tutar gelecek aylara ait gelir niteliğini taşımaktadır. 

III- Öz kaynaklar: 
           -Ödenmiş sermaye: 

Yüksek Planlama Kurulunun 11.10.2010 tarih ve 2010/T-35 sayılı kararıyla 
2.050.000.000 TL’ye çıkarılan Kuruluş sermayesine ilave olarak, Yüksek Planlama 
Kurulunun 21.08.2015 tarih, 2015/T-16 sayılı kararıyla sermaye 500 milyon TL artırılmış 
olup söz konusu artan tutar da 2015 yılı içinde nakdi olarak Hazine tarafından ödenmiştir. 

Bu suretle Teşekkül sermayesi olan 2.550.000.000 TL’nin tamamı ödenmiş 
bulunmaktadır.  

B-Sermaye düzeltme farkları: 
 -Sermaye düzeltmesi olumlu farkları: 
Bu hesapta yer alan 454.504.289 TL; 30.12.2003 tarih, 25332 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi 
Kanununda değişiklik yapan 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanun gereğince uygulanan 
enflasyon muhasebesi sonucu, ödenmiş sermayede oluşan olumlu sermaye farkları 
toplamı 4.578.604.879 TL’den, aynı kanun uyarınca geçmiş yıllar zararları toplamı 
4.124.100.590 TL’nin 2009 yılında mahsup edilmesi neticesinde bulunan tutara aittir. 
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         C- Sermaye yedekleri:  
          Hesap işlem görmemiştir. 
          D- Kâr yedekleri: 
          Yıl sonu kalıntısı, 780.128.134 TL’nin; 722.362.987 TL’si I. ve II. tertip yedek 
akçelere, 57.765.147 TL’si 21.06.2006 ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnalar başlıklı 5 inci maddesinin e fıkrasına 
istinaden, geçmiş yıllarda yapılan MDV satışlarından elde edilen kârın %75’lik 
kısmından oluşmaktadır. 

E-Geçmiş yıllar kârları 
Bu hesapta yer alan 315.895.840 TL geçmiş yıllara ait dağıtılabilir kârların 

toplamıdır. Söz konusu tutar, Hazine Müsteşarlığının yazıları doğrultusunda, 2012 ve 
sonraki yıllara ait dağıtılabilir kârlara aittir. 

Hazine Müsteşarlığının, Teşekküle yazdığı 28.03.2016 tarih, E.9428 sayılı yazıda; 
2015 yılı kârına ilişkin dağıtılabilir kârın yeni bir talimata kadar, “geçmiş yıllar kârları” 
hesabında tutulacağı belirtilmiş ve bu kapsamda, 2016 yılı hesaplarına 69.837.332 TL 
dahil edilmiştir.    

Aynı şekilde, Hazine Müsteşarlığınca 03.04.2017 tarih, E.9426 sayılı Teşekküle 
yazılan yazıda; 2016 yılına ait dağıtılabilir kârın da, 2017 yılı hesaplarında, “geçmiş yıllar 
kârları” hesabına alınması, istenmiştir.  

233 sayılı KHK’nın “Teşekküllerde kâr dağıtımı” başlıklı 36 ncı maddesine 
eklenen (Ek:13/6/2012-6327/68 md.; Değişik: 3/4/2013-6456/58 md.) 7 nci fıkrada; 
“…Hazineye tekabül eden temettü tutarları ile diğer  öz kaynaklarının tamamı veya bir 
kısmı, ilgili teşebbüsün… ödenmemiş sermayesine ve/veya görev zararı alacaklarına 
mahsup edilebilir…”, hükmü yer almıştır. 

Görev zararı karşılığı Hazineden sağlanan nakit, TMO’nun üreticiye olan 
borçların zamanında ödenmesinde doğan finansman ihtiyacında ve cari giderlerinin 
karşılanmasında etkili olmaktadır. 

Nominal sermaye artışı yapılarak, ödenmemiş sermayeye mahsuben, birikmiş olan 
kârların sermayeye ilave edilmesi yönünde ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilir. 

F- Geçmiş yıl zararları (-): 
Hesap çalışmamıştır. 
 G-Dönem net kârı: 
TMO, 2016 yılı faaliyet dönemini, 172.413.639 TL dönem kârı ile kapatmış olup 

39.428.201 TL Kurumlar Vergisi tahakkukundan sonra net kâr 132.985.438 TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

 Nazım hesaplar: 
Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan 698.956.195 TL tutarındaki nazım 

hesapların; 82.201.137 TL’si teminat mektuplarına, 175.764.163 TL’si Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk Şirketlerinden alınan ürün senetlerine, 93.286.073 TL’si Teşekkülce 
dava edilenlere, 9.001.087 TL’si Teşekkül aleyhine açılan davalara, 25.758.612 TL’si 
kurumlar vergisi matrahına ilavelere, 312.945.123 TL’si muhtelif nazım hesap 
niteliğindeki tutarlara aittir. 
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VI. GELİR TABLOSU 

 
2016 yılında; 5.548.665.423 TL net satış tutarına karşılık, 4.960.887.962 TL 

tutarında satış maliyeti olmuş,  587.777.461 TL brüt kâr elde edilmiştir.  Ürün satışına 
bağlı olarak geçen yıla göre, net satışlar %106,3 oranında, satış maliyetleri ise %111,8 
oranında artmış, söz konusu artışlar, brüt kârı da  %69,2 oranında etkilemiştir. 

587.777.461 TL tutarındaki brüt satış kârından 174.150.142 TL tutarındaki 
faaliyet giderlerinin tenzili sonucu, faaliyet kârı 413.627.319 TL olmuştur. 

Faaliyet giderlerindeki %24,5 oranındaki artışa karşılık, brüt kârdaki %69,2 
oranındaki artış, faaliyet kârının geçen yıla göre %99,4 oranında artmasını sağlamıştır. 

Faaliyet kârının yanı sıra, diğer faaliyetlerden olağan 41.919.939 TL, olağan dışı 
52.078.717 TL olmak üzere toplam 93.998.656 TL gelir ve kâra karşılık, 14.499.992 
TL’si diğer faaliyetlerden olağan, 320.712.344 TL’si olağan dışı olmak üzere toplam 
335.212.336 TL gider ve zarar meydana gelmiş, dolayısıyla dönem 172.413.639 TL kârla 
kapanmıştır. 

Dönem kârında geçen yıla göre %15,1 oranında artış meydana gelmiştir.  
Tahakkuk eden 2.022.943.431 TL tutarındaki görev zararı sonucunda; hem 

faaliyet kârı elde edilmiş, hem de dönem, kârla sonuçlanmıştır. 
Dolayısıyla Hazinece Kuruma ödenecek olan görev zararı, Kurumun mali 

tablolarını olumsuz iken olumlu görünmesini sağlamıştır. 
Dönem kârından 39.428.201 TL vergi ve diğer yasal yükümlülük paylarının 

tenzilinden sonra dönem net kârı 132.985.438 TL olmuştur. 
Teşekkülün 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin gelir ve giderler tablosunun, geçen yıl 

verileri ile karşılaştırmalı durumu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
  

223Sayıştay   



 

 
 

Tablo 69: Gelir ve giderler 

 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 

A-Brüt satışlar  2.689.331.665  5.548.680.714 2.859.349.049 
 1-Yurt içi satışlar 1.785.905.871  3.419.940.948  1.634.035.077 
 2-Yurt dışı satışlar 131.152.736  105.796.335  (25.356.401) 
 3-Diğer gelirler 772.273.058  2.022.943.431  1.250.670.373 
B-Satış indirimleri (-)  93.568  15.291 (78.277) 
 1-Satıştan iadeler (-) 93.568  15.291  (78.277) 
 2-Satış iskontoları (-)      
 3-Diğer indirimler (-)      
C-Net satışlar  2.689.238.097  5.548.665.423 2.859.427.326 
D-Satışların maliyeti (-)  2.341.914.476  4.960.887.962 2.618.973.486 
 1-Satılan mamuller maliyeti (-) 172.192.385  131.095.080  (41.097.305) 
 2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 2.161.695.148  4.821.324.983  2.659.629.835 
 3-Satılan hizmet maliyeti (-) 7.174.135  6.613.703  (560.432) 
 4-Diğer satışların maliyeti (-) 852.808  1.854.196  1.001.388 
 Brüt satış kârı veya zararı  347.323.621  587.777.461 240.453.840 
E-Faaliyet giderleri (-)  139.854.564  174.150.142 34.295.578 
 1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 1.060.790  1.403.050  342.260 
 2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 73.664.573  108.965.248  35.300.675 
 3-Genel yönetim giderleri (-) 65.129.201  63.781.844  (1.347.357) 
 Faaliyet kârı veya zararı  207.469.057  413.627.319 206.158.262 
F-Diğer faaliy. olağan gelir ve kârlar  84.910.461  41.919.939 (42.990.522) 
 1-İştiraklerden temettü gelirleri      
 2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      
 3-Faiz gelirleri 38.691.184  16.985.286  (21.705.898) 
 4-Komisyon gelirleri      
 5-Konusu kalmayan karşılıklar 103.385  24.283  (79.102) 
 6-Menkul kıymet satış kârları      
 7-Kambiyo kârları 11.473.038  10.086.618  (1.386.420) 
 8-Reeskont faiz gelirleri      
 9-Enflasyon düzeltmesi kârları      
10-Diğer olağan gelir ve kârlar 34.642.854  14.823.752  (19.819.102) 
G-Diğer faaliy. olağan gid.ve zararlar (-)  8.689.633  14.499.992 5.810.359 
 1-Komisyon giderleri (-)      
 2-Karşılık giderleri (-) 4.346.208  12.879.791  8.533.583 
 3-Menkul kıymet satış zararları (-)      
 4-Kambiyo zararları (-) 4.343.425  1.620.201  (2.723.224) 
 5-Reeskont faiz giderleri       
 6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)      
 7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)       
H-Finansman giderleri (-)      
 1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)      
 2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)      
 Olağan kâr veya zarar  283.689.885  441.047.266 157.357.381 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar  14.404.416  52.078.717 37.674.301 
 1-Önceki dönem gelir ve kârları 42.177  1.065.472  1.023.295 
 2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 14.362.239  51.013.245  36.651.006 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)  148.355.506  320.712.344 172.356.838 
 1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 13.770.517  13.259.542  (510.975) 
 2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 9.878.799  17.802.444  7.923.645 
 3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 124.706.190  289.650.358  164.944.168 
 Dönem kârı veya zararı (-)  149.738.795  172.413.639 22.674.844 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal       
  yükümlülük karşılıkları (-)  32.494.370  39.428.201 6.933.831 
 Dönem net kârı veya zararı (-)  117.244.425  132.985.438 15.741.013 
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Tablo 69: Gelir ve giderler 

 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

TL TL TL 

A-Brüt satışlar  2.689.331.665  5.548.680.714 2.859.349.049 
 1-Yurt içi satışlar 1.785.905.871  3.419.940.948  1.634.035.077 
 2-Yurt dışı satışlar 131.152.736  105.796.335  (25.356.401) 
 3-Diğer gelirler 772.273.058  2.022.943.431  1.250.670.373 
B-Satış indirimleri (-)  93.568  15.291 (78.277) 
 1-Satıştan iadeler (-) 93.568  15.291  (78.277) 
 2-Satış iskontoları (-)      
 3-Diğer indirimler (-)      
C-Net satışlar  2.689.238.097  5.548.665.423 2.859.427.326 
D-Satışların maliyeti (-)  2.341.914.476  4.960.887.962 2.618.973.486 
 1-Satılan mamuller maliyeti (-) 172.192.385  131.095.080  (41.097.305) 
 2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 2.161.695.148  4.821.324.983  2.659.629.835 
 3-Satılan hizmet maliyeti (-) 7.174.135  6.613.703  (560.432) 
 4-Diğer satışların maliyeti (-) 852.808  1.854.196  1.001.388 
 Brüt satış kârı veya zararı  347.323.621  587.777.461 240.453.840 
E-Faaliyet giderleri (-)  139.854.564  174.150.142 34.295.578 
 1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 1.060.790  1.403.050  342.260 
 2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 73.664.573  108.965.248  35.300.675 
 3-Genel yönetim giderleri (-) 65.129.201  63.781.844  (1.347.357) 
 Faaliyet kârı veya zararı  207.469.057  413.627.319 206.158.262 
F-Diğer faaliy. olağan gelir ve kârlar  84.910.461  41.919.939 (42.990.522) 
 1-İştiraklerden temettü gelirleri      
 2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri      
 3-Faiz gelirleri 38.691.184  16.985.286  (21.705.898) 
 4-Komisyon gelirleri      
 5-Konusu kalmayan karşılıklar 103.385  24.283  (79.102) 
 6-Menkul kıymet satış kârları      
 7-Kambiyo kârları 11.473.038  10.086.618  (1.386.420) 
 8-Reeskont faiz gelirleri      
 9-Enflasyon düzeltmesi kârları      
10-Diğer olağan gelir ve kârlar 34.642.854  14.823.752  (19.819.102) 
G-Diğer faaliy. olağan gid.ve zararlar (-)  8.689.633  14.499.992 5.810.359 
 1-Komisyon giderleri (-)      
 2-Karşılık giderleri (-) 4.346.208  12.879.791  8.533.583 
 3-Menkul kıymet satış zararları (-)      
 4-Kambiyo zararları (-) 4.343.425  1.620.201  (2.723.224) 
 5-Reeskont faiz giderleri       
 6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)      
 7-Diğer olağan gider ve zararlar (-)       
H-Finansman giderleri (-)      
 1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)      
 2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)      
 Olağan kâr veya zarar  283.689.885  441.047.266 157.357.381 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar  14.404.416  52.078.717 37.674.301 
 1-Önceki dönem gelir ve kârları 42.177  1.065.472  1.023.295 
 2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 14.362.239  51.013.245  36.651.006 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)  148.355.506  320.712.344 172.356.838 
 1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-) 13.770.517  13.259.542  (510.975) 
 2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 9.878.799  17.802.444  7.923.645 
 3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 124.706.190  289.650.358  164.944.168 
 Dönem kârı veya zararı (-)  149.738.795  172.413.639 22.674.844 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal       
  yükümlülük karşılıkları (-)  32.494.370  39.428.201 6.933.831 
 Dönem net kârı veya zararı (-)  117.244.425  132.985.438 15.741.013 

 

 
 

A-Brüt satışlar: 
Geçen yıla göre yurt içi satışlar %91,5 oranında artarken yurt dışı satışlarda %19,3 

oranında azalma olmuştur. 
2016 yılında, mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlar da dahil olmak üzere 

yurt içi satışlar tutarı 3.419.940.948 TL, yurt dışı satışlar tutarı 105.796.335 TL olup, 
“diğer gelirler” hesap grubu içerisine kaydedilen görev zararı tutarı 2.022.943.431 
TL’dir.  

2.022.943.431 TL tutarındaki görev zararlarının ayrıntısına, Raporun “işletme 
çalışmaları” bölümünün “işletme sonuçları” alt bölümünde, satışların ayrıntısına ise 
“pazarlama” bölümünde yer verilmiştir. 

Mamul madde ihracı karşılığı satışlar kapsamında, cari yıla ait olmayan satışlara 
ilişkin bedel farkları, brüt satışlar hesabı yerine faaliyet dışı gelirler (önceki yıllara ait 
gelirler) hesabına kaydedilmesi gerektiğinden 2016 yılında konuya ilişkin hesap planında 
gerekli değişiklik yapılmıştır.  

Yine brüt satışlara kaydedilen lokal hizmetleri, çay ocağı, berberhane, terzihane 
hizmet satışları, Teşekkülün ana faaliyet konusu olmadığından bu faaliyetlere ilişkin 
hasılat ve maliyet tutarlarının,  faaliyet dışı gelir ve kârlar ile faaliyet dışı gider ve zararlar 
hesap grubunda izlenmesi gerektiğinden, 2016 yılında konuya ilişkin hesap planında 
gerekli değişik yapılmıştır.  

Brüt satışlar içerisinde yer alan;  
“Makbuz senedine dayalı kredi faiz desteği” (08.06.2009 tarih, 2009/15095 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı) kapsamında 533.061,17 TL,  
“Haşhaş tohumu dağıtımı görev zararı” (14.05.2015 tarih, 2015/7725 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı) kapsamında 659.550,31 TL,  
“Un ve pirinç hibeleri” (Suriye, Filistin ve Somali’ye yapılan yardımlar 

hakkındaki 16.03.2015 tarih, 2015/7403 sayılı,  24.12.2012 tarih, 2012/4100 sayılı, 
18.07.2016 tarih, 2016/9074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları-Raporun “Pazarlama” 
bölümünde yer almıştır) kapsamında 48.003.626,42 TL,  

olmak üzere toplam 49.196.237,90 TL, hem satış hesaplarına, hem de “602-Diğer 
gelirler” hesabına kaydedilen, görev zararlarıdır. 

Söz konusu tutarların, “602- Diğer gelirler” hesabı içerisinde izlenmesi, Hazine 
Müsteşarlığının kendi hesapları içerisinde görev zararlarını takip etme talebinden 
doğmaktadır. 

Mükerrer kaydedilen tutar, bir kez de “689- Diğer olağandışı gider ve zararlar” 
hesabına kaydedilerek, mükerrer kaydın dönem sonucuna etkisi elemine edilmiştir. 

Dolayısıyla mükerrer kayıt yapılarak, hem net satışlar, hem faaliyet kâr- zararı, 
hem de olağan kâr-zarar tutarları etkilenmiş, olduğundan daha fazla tutarda görülmüş 
olmakta, mükerrer kayıt ve mükerrer kaydın düzeltilmesi için yapılan gider kaydıyla,  
gelir tablosundaki verilerin, gerçek durumu yansıtması engellenmiş olmaktadır.   

Oysa ki, mali tablolardan biri olan Gelir Tablosunun “genel kabul görmüş 
muhasebe ilkeleri”ne uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. 
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Nitekim, Gelir tablosu ilkelerinin amacı, satışların, gelirlerin, satış maliyetinin, 
giderlerin, kâr ve zarara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının 
sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. 

Yine, “Muhasebenin genel kavramları” arasında yer alan, tam açıklama kavramı” 
gereği, tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşlar için hesapların açık ve anlaşılır olması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda da; Net satışlar, faaliyet kâr-zararı ve olağan kâr-zarar tutarlarının, 
gelir tablosunda gerçek durumu göstermesinin sağlanması, mükerrer kayıtla olduğundan 
daha fazla gösterilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Gelir tablosunun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu kapsamında; 
mükerrer kaydedilen görev zararları nedeniyle, brüt satışları, net satışları, faaliyet kârı ile 
olağan kârı etkileyen ve fazla tutarda görülmesine neden olan kayıt düzeninin 
değiştirilerek, gelir tablosu hesaplarının gerçek durumu yansıtmasının sağlanması 
önerilir.  

B- Satış indirimleri: 
Hesapta yer alan 15.291 TL tutarındaki satıştan iadeler, ürün satış fiyatlarında 

sehven yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinden kaynaklanmıştır. 
 C- Net satışlar: 
Brüt satışlardan satış indirimlerinin tenzili sonucu oluşan net satışlar tutarı 

5.548.665.423 TL’dir. 
Net satışlar, “brüt satışlar” hesap açıklamasında da değinildiği gibi, olması 

gerekenden 49.196.237,90 TL kadar fazla görünmektedir. 
D- Satışların maliyeti: 
2016 yılı satışlarının maliyeti toplamı 4.960.887.962 TL olup hesap grupları 

itibariyle; 4.821.324.983 TL’si satılan ticari mal maliyetine, 131.095.080 TL’si satılan 
mamul maliyetine, 6.613.703 TL’si satılan hizmet maliyetine, 1.854.196 TL’si diğer 
satışların maliyetine aittir. 

Ticari mal satışlarına ilişkin oluşan satış maliyeti, “153- Ticari mallar” stok 
hesabından, mamul satışına ilişkin oluşan satış maliyetleri ise “152-Mamuller” stok 
hesabından yapılan çıkışlar karşılığıdır. 

Satılan hizmet maliyetlerinin çoğunluğu depo kiralama maliyetlerine aittir.  
Diğer satışların; 1.850.983 TL’si standart dışı emtia ve mamullerin maliyetine, 

3.213 TL’si ise yurt dışı (KKTC)’na yapılan zirai mücadele ilaç satış maliyetine aittir. 
KKTC’ye yapılan ilaç satışının dışında, yurt dışına satışı yapılan ürünlerin 

3.004.184 TL’si yine KKTC’ye ihraç edilen arpanın, 125.114.602 TL’si morfin ve 
ürünlerinin satış maliyetlerine aittir. 

Arpa ihracatına ilişkin satış maliyeti, ticari mal maliyeti hesapları, morfin ve 
ürünleri ihracatına ilişkin satış maliyeti ise, mamul satış maliyeti hesapları içerisinde yer 
almıştır. 
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Nitekim, Gelir tablosu ilkelerinin amacı, satışların, gelirlerin, satış maliyetinin, 
giderlerin, kâr ve zarara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının 
sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. 

Yine, “Muhasebenin genel kavramları” arasında yer alan, tam açıklama kavramı” 
gereği, tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşlar için hesapların açık ve anlaşılır olması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda da; Net satışlar, faaliyet kâr-zararı ve olağan kâr-zarar tutarlarının, 
gelir tablosunda gerçek durumu göstermesinin sağlanması, mükerrer kayıtla olduğundan 
daha fazla gösterilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Gelir tablosunun genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu kapsamında; 
mükerrer kaydedilen görev zararları nedeniyle, brüt satışları, net satışları, faaliyet kârı ile 
olağan kârı etkileyen ve fazla tutarda görülmesine neden olan kayıt düzeninin 
değiştirilerek, gelir tablosu hesaplarının gerçek durumu yansıtmasının sağlanması 
önerilir.  

B- Satış indirimleri: 
Hesapta yer alan 15.291 TL tutarındaki satıştan iadeler, ürün satış fiyatlarında 

sehven yapılan yanlışlıkların düzeltilmesinden kaynaklanmıştır. 
 C- Net satışlar: 
Brüt satışlardan satış indirimlerinin tenzili sonucu oluşan net satışlar tutarı 

5.548.665.423 TL’dir. 
Net satışlar, “brüt satışlar” hesap açıklamasında da değinildiği gibi, olması 

gerekenden 49.196.237,90 TL kadar fazla görünmektedir. 
D- Satışların maliyeti: 
2016 yılı satışlarının maliyeti toplamı 4.960.887.962 TL olup hesap grupları 

itibariyle; 4.821.324.983 TL’si satılan ticari mal maliyetine, 131.095.080 TL’si satılan 
mamul maliyetine, 6.613.703 TL’si satılan hizmet maliyetine, 1.854.196 TL’si diğer 
satışların maliyetine aittir. 

Ticari mal satışlarına ilişkin oluşan satış maliyeti, “153- Ticari mallar” stok 
hesabından, mamul satışına ilişkin oluşan satış maliyetleri ise “152-Mamuller” stok 
hesabından yapılan çıkışlar karşılığıdır. 

Satılan hizmet maliyetlerinin çoğunluğu depo kiralama maliyetlerine aittir.  
Diğer satışların; 1.850.983 TL’si standart dışı emtia ve mamullerin maliyetine, 

3.213 TL’si ise yurt dışı (KKTC)’na yapılan zirai mücadele ilaç satış maliyetine aittir. 
KKTC’ye yapılan ilaç satışının dışında, yurt dışına satışı yapılan ürünlerin 

3.004.184 TL’si yine KKTC’ye ihraç edilen arpanın, 125.114.602 TL’si morfin ve 
ürünlerinin satış maliyetlerine aittir. 

Arpa ihracatına ilişkin satış maliyeti, ticari mal maliyeti hesapları, morfin ve 
ürünleri ihracatına ilişkin satış maliyeti ise, mamul satış maliyeti hesapları içerisinde yer 
almıştır. 
  

 

 
 

-Brüt satış kârı:  
2016 yılı faaliyet döneminde, geçen yıla göre net satışların %106,3 oranında, satış 

maliyetleri  %111,8 oranında artması sonucu, brüt kâr da  %69,2 oranında artmıştır. 2016 
yılı faaliyet döneminde elde edilen brüt kâr, 587.777.461 TL’dir. 

Brüt satış kârı, “brüt satışlar” hesap açıklamasında da değinildiği gibi, olması 
gerekenden 49.196.237,90 TL kadar fazla görünmektedir. 

E- Faaliyet giderleri:  
Hesapta kayıtlı 174.150.142 TL tutarındaki faaliyet giderlerinin; 1.403.050 TL’si 

araştırma ve geliştirme giderlerine, 108.965.248 TL’si pazarlama, satış ve dağıtım 
giderlerine, 63.781.844 TL’si genel yönetim giderlerine aittir. 

Faaliyet kârı:  
587.777.461 TL tutarındaki brüt satış kârından, 174.150.142 TL olan faaliyet 

giderlerinin düşülmesi sonucu 413.627.319 TL faaliyet kârı meydana gelmiştir. 
Faaliyet kârı, “brüt satışlar” hesap açıklamasında da değinildiği gibi, olması 

gerekenden 49.196.237,90 TL kadar fazla görünmektedir. 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar toplamı 41.919.939 TL olup ilgili hesaplar 

aşağıda açıklanmış, kalıntı vermeyen hesaplar için ayrıca başlık açılmamıştır. 

3-Faiz gelirleri: 
Yıl içinde 16.985.286 TL faiz geliri elde edilmiştir.  
Bu tutarın; 11.553.996 TL’si Türk Lirası mevduat faiz gelirinden, 2.404.296 TL’si 

repo faiz gelirinden, 3.026.994 TL’si çeşitli iş ve işlemlere bağlı olarak gerçek ve tüzel 
kişilerden alınan faiz tutarlarına aittir.  

5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Hesapta yer alan 24.283 TL, “şüpheli ticari alacak karşılığı” ve “şüpheli diğer 

alacak karşılığı” hesaplarından kullanılmayarak iptal edilen ve bu hesaba kaydedilen 
tutara aittir.  

 7-Kambiyo kârları: 
2016 yılı kambiyo kârları hesabına kayıtlı toplam tutar, 10.086.618 TL’dir.    
10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Hesap grubu toplamı 14.823.752 TL’nin; 3.138.722 TL’si lojman kira gelirlerine, 

9.621.511 TL’si ürün alımı esnasında üreticiden tahsil edilen araç boşaltma gelirleri ve 
diğer hizmet bedeline, 131.357 TL’si haşhaş tohumluk satış maliyet farkı gelirine, 
123.842 TL’si şartname satış gelirine, 1.738.389 TL’si kuru üzüm dağıtımından sağlanan 
gelire, 69.931 TL’si küsurat farkları, gerçek ve tüzel kişilere haber verilmesine rağmen 
talep edilmeyen tutarlar vb. sair gelirlere aittir.  

Kuru üzüm dağıtımına ilişkin bilgiye, bilanço bölümünde “D-Diğer alacaklar” 
hesap grubu açıklamasında yer verilmiştir. 
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G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların toplamı 14.499.992 TL olup ilgili 

hesaplar aşağıda açıklanmış, kalıntı vermeyen hesaplar için ayrıca başlık açılmamıştır. 

2-Karşılık giderleri: 
Hesapta yer alan 12.879.791 TL’nin; 811.294 TL’si şüpheli ticari ve diğer 

alacaklarla ilgili karşılık giderlerine, 12.068.497 TL’si sayım, tesellüm ve depo 
noksanlıklarına ilişkin ayrılan karşılıklara aittir.  

Yıl sonu itibariyle 31.932.379 TL sayım ve tesellüm noksanı, 3.949.860 TL sayım 
ve tesellüm fazlası hesaplarda kayıtlı olup aradaki fark tutarı 27.982.519 TL’nin; 
15.914.022 TL’si önceki yıllarda, “199- Diğer dönen varlıklar karşılık” hesabına kayıtlı 
bulunduğundan, 2016 yılında, aradaki fark olan 12.068.497 TL, Vergi Usul Kanununun 
288 inci maddesi gereği,  stok değer düşüklüğü karşılığı olarak ayrılmıştır. 

4-Kambiyo zararları: 
2016 yılı kambiyo zararları hesabında kayıtlı toplam tutar, 1.620.201 TL’dir.    
H-Finansman giderleri: 
2016 yılı içerisinde ürün bedellerini ödeyebilmek için yurt içi bankalardan 

1.585.000.000 TL, yurt dışı bankalardan 230.000.000 Avro kredi kullanılmıştır. 
Finansman giderlerinin tamamı, işletme maliyetlerine dahil edilmiştir. Dolayısıyla 

kâr- zarar hesaplarına kayıtlı finansman gideri bulunmamaktadır. 
Finansman giderlerinin kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerlere ilişkin tablo (Ek: 

10)’dadır.  
2016 yılında;  finansman giderleri toplamı 216.225.763 TL’dir. 
 Bu tutarın; 129.585.340 TL’si faiz ve BSMV (Banka ve Sigorta Muamele 

Vergisi)’ye,   86.571.000 TL’si kur farkına, 69.423 TL’si bankalara ödenen komisyon 
bedeline aittir. 

129.585.340 TL olan faiz giderinin; 46.919.620 TL’si 2015 yılından devreden 
kredinin faiz ve BSMV (Banka ve Sigorta Muamele Vergisi) tutarına, 78.803.652 TL’si 
yurt içi bankalardan 2016 yılında kullanılan kredilerin 2016 yılına ait faiz ve BSMV 
tutarına, 3.862.068 TL’si 2016 yılında yurt dışı bankalardan kullanılan kredinin 2016 
yılına ait faiz ve BSMV tutarına aittir. 

Kur farkı ise, kredi alış kuru (kredinin kullanım tarihindeki kredi alış kuru  ile 
dönem sonu değerleme kuru arasındaki farktan doğmuştur.  

-Olağan kâr: 
Faaliyet kârı olan 413.627.319 TL’ye, 41.919.939 TL tutarındaki diğer olağan 

gelir ve kârların ilavesi, 14.499.992 TL tutarındaki diğer olağan gider ve zararların tenzili 
sonucu 441.047.266 TL tutarında “olağan kâr” meydana gelmiştir. 

Olağan kâr, “brüt satışlar” hesap açıklamasında da değinildiği gibi, olması 
gerekenden 49.196.237,90 TL kadar fazla görünmektedir. 
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I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 
Olağan dışı gelir ve kârlar tutarı 52.078.717 TL’nin ayrıntısı aşağıdadır. 

          1)Önceki dönem gelir ve kârları 

Hesapta kayıtlı 1.065.472 TL’nin, 880.804 TL’si önceki dönem mamul madde 
ihracı karşılığı yapılan satışların bedel farklarına, 184.668 TL’si önceki yıllara ait 
muhtelif hesap düzeltmeleri ile sair gelirlere aittir. 

Önceki yıllarda, mamul madde ihracı karşılığı yapılan satışlarda bedel farkı 
oluşmuş ise, satışın gerçekleştiği döneme bakılmaksızın, doğrudan brüt satışlar hesabına 
dahil edilmekte iken, 2016 yılında, mamul madde ihracı karşılığı firmalara yapılan ancak 
gerekli ihracatın gerçekleşmemesi ya da yapılan ihracat karşılığı fazla satıldığı tespit 
edilen ürünün bedeli, yurt içi satışa dönüştürüldüğünden, aradaki bedel farkı, satış önceki 
yıl gerçekleşmişse, bedeli “önceki dönem gelir ve kârlar” hesabına kaydedilmek üzere 
yeni hesap ihdası yapılmış, bu suretle, önceki yıllara ait satışların bedel farklarının, cari 
yıl satışlarının dışında, takibi sağlanmıştır.  

Bu kapsamda, mamul madde ihracı karşılığı yapılan ve satışı önceki dönemde 
gerçekleşmiş, ancak firmaların hak ettiği ürün miktarından daha fazla ürün satışı yapıldığı 
bu dönem tespit edilen, 880.804 TL tutarındaki ürün bedel farkları bu hesaba 
kaydedilmiştir. 

 2) Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
Yıl sonu itibariyle 51.013.245 TL olan diğer olağan dışı gelir ve kârların;  

24.881.320 TL’si Özelleştirme İdaresi ile trampa edilen İzmir’deki taşınmaz bedeline, 
7.959.998 TL’si sayım ve tesellüm fazlalıklarına, 4.911.121 TL’si taşıma, yapım ve alım-
satım işlerinden tahsil edilen gelirlere, 628.973 TL’si üçüncü şahıslardan tahsil edilen 
lojman kira ve misafirhane gelirlerine, 706.082 TL’si kazanılan davalara, 3.860.806 
TL’si hurda ve maddi duran varlık satışlarına, 450.538 TL’si imal ve inşaat işleri nefaset 
gelirine, 3.834.154 TL’si sigorta şirketlerinden alınan hasar bedeline, 3.105.936 TL’si 
yüklenicilerden kesilen hazine desteği gelirlerine, 199.922 TL’si lokal, alakart, terzihane, 
berberhane hizmet gelirlerine, 474.395 TL’si sair gelir ve kârlara aittir. 

24.881.320 TL tutarındaki taşınmaza ait bilgiye, Raporun “Bilanço” bölümünde 
“maddi duran varlıklar” hesap açıklamasında yer verilmiştir.  

Önceki yıllar faaliyet gelir ve giderleri içerisinde yer alan lokal, alakart, terzihane, 
berberhane hizmet gelirleri ve giderleri, TMO’nun ana faaliyet konusu dışında 
olduğundan, 2016 yılında yeni hesap ihdası yapılarak söz konusu hizmetlerden edinilen 
gelirler ile katlanılan maliyet ve giderlerinin, faaliyet dışı hesaplarda takibi sağlanmıştır.  

J- Olağandışı gider ve zararlar: 
320.712.344 TL tutarındaki olağandışı gider ve zararların ayrıntısı aşağıdadır. 
1) Çalışmayan kısım gider ve zararları:      
Dönem içerisinde faaliyet göstermeyen silo ve tesislerde yapılan giderlerden 

oluşan 13.259.542 TL tutarındaki çalışmayan kısım gider ve zararlarının; 8.985.348 
TL’si şube müdürlüğü, 3.185.801 TL’si ajans amirliği, 20.396 TL’si ekip şefliği 
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1.067.997 TL’si Afyon Alkaloid Fabrikası İşletme Müdürlüğü çalışmayan kısım 
giderlerine aittir. 

2) Önceki dönem gider ve zararları: 
Önceki dönem gider ve zararlar toplamı 17.802.444 TL’nin; 16.345.125 TL’si 

emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatına, 1.039.576 TL’si emekli sandığı makam 
tazminatına, 248.731 TL’si emekli ölüm yardımına, 169.012 TL’si diğer giderlere aittir.  

3)Diğer olağandışı gider ve zararlar: 
 Bu hesapta yer alan 289.650.358 TL’nin; 128.454.921 TL’si olağanüstü hal 

stoklarının cari yıl fiyatlarla güncellenmesinden kaynaklanan tutara, 81.429.455 TL’si 
2014 yılı görev zararı düzeltme kaydına, 25.160.839 TL’si emtia ve malzeme sayım ve 
tesellüm noksanlıklarına, 2.273.317 TL’si fire ve zayiatlara, 48.003.626 TL’si un ve 
pirinç hibesi görev zararına, 659.550 TL’si haşhaş tohumu görev zararına, 533.061 TL’si 
makbuz senedi kredi faiz desteği görev zararı bedeline, 1.148.440 TL’si ıskat edilen 
maddi duran varlıkların edinme değeri ile birikmiş amortismanı arasındaki net değerine, 
1.488.368 TL’si maddi duran varlık ve hurda satışları zararına, 235.508 TL’si lokal, 
alakart, terzihane, berberhane hizmet satış maliyetlerine, 263.273 TL’si sair gider ve 
zararlara aittir.  

48.003.626 TL’si un ve pirinç hibesi görev zararına, 659.550 TL’si haşhaş tohumu 
görev zararına, 533.061 TL’si makbuz senedi kredi faiz desteği görev zararı bedeline ait 
toplam 49.196.237,90 TL; hem brüt satışlara, hem de “diğer gelirler” hesabına 
kaydedilerek mükerrer kayıt oluşturulduğundan, söz konusu mükerrerliğin giderilmesi 
için yapılan düzeltme kaydından kaynaklanmış olup, konuya, brüt satışlar hesap 
açıklamasında yer verilmiştir. 

TMO Ana Statüsünün, “Olağanüstü Hal Stoku Tesisi ve Zorunlu Satışlar” başlıklı 
23 üncü maddesinde, Teşekkülün normal stokları dışında, Bakanlar Kurulunca memleket 
ihtiyacı olarak hububat stoku bulundurmakla görevlendirilmesi halinde, bu stokların 
bedelinin ve yapılacak masrafların 233 sayılı KHK hükümleri gereğince bütçeden 
karşılanacağı belirtilmiş, ayrıca 2009/15095 sayılı “Hububat Ürünü Alımı ve Satımı 
Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde de TMO’ya 
verilen görev kapsamında tutulan olağanüstü hal ve savaş stokuna ait muhafaza ve 
finansman giderleri ile bu stok miktarında artış olduğu takdirde artan kısma ait mal 
bedelinin hazinece karşılanacağı, hükmü yer almıştır. 

Bu kapsamda, her yıl OHAL stoklarının muhafaza ve finansman giderleri 
hesaplanarak ilgili mevzuat gereği görev zararı olarak tahakkuku yapılmakta, tutulan stok 
Hazine adına tutulduğu ve gerektiğinde talep edilebileceği için ayrıca her yıl stok bedeli 
kadar karşılık ayrılmaktadır.  

Her yıl Sivil Savunma Uzmanlığınca nüfus projeksiyon bilgisine göre seferberlik 
ve savaş hali silahlı kuvvetler ve sivil halk için gerekli buğday ve pirinç stok miktarları 
belirlenmekte, söz konusu ürün miktarının toplam parasal değeri birim stok maliyetleri 
kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda, bulunan cari yıl tutarı, 479 hesaptaki bir 
yıl önceki değerleme sonucu oluşan OHAL karşılık tutarıyla karşılaştırılarak, aradaki 
fark olağan dışı gider ve zararlar ya da olağandışı gelir ve kârlara alınmaktadır.  
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Bu kapsamda, olağanüstü hal stoklarının (OHAL) cari yıl fiyatlarla 
güncellenmesinden kaynaklanan fark tutar olan 128.454.921 TL, “689- Diğer olağanüstü 
gider ve zararlar” hesabına kaydedilmiştir. 

 Aynı tutar, bilançonun “479- Borç ve gider karşılıkları” hesap grubuna dahil 
edilmiştir.  

Bu grupta yer alan emtia ve malzeme sayım ve tesellüm noksanlıkları ile ilgili 
olarak “Yetki Devri Talimatı” esaslarına göre gerekli inceleme ve araştırmalar 
yapılmakta, ilgili personelin sorumluluğu olan hallerde idari ve adli takipler yapılmakta, 
ilgili personelin kusur ve art niyetleri bulunmayan noksanlık ve kıymet kayıtlarından 
doğan zarar ve ziyan bedelleri Ofis hakkı saklı kalmak kaydıyla netice hesaplarına 
alınması hususunda Yönetim Kurulu Kararları alınmaktadır. Yine, fire ve zayiatlar da 
belirlenen sınırlar içindeyse, bu stokların parasal değeri usulüne uygun olarak hesaplara 
kaydedilmektedir. 
         - Dönem kârı: 

TMO, cari yılda tahakkuk ettirilen 2.022.943.431 TL tutarındaki görev zararı 
sonucu, 2016 yılı faaliyetlerini 172.413.639 TL dönem kârı ile kapatmıştır 
          K –Dönem kârı vergi ve yasal yükümlülük karşılıkları: 

172.413.638,72 TL tutarındaki dönem kârına ilave edilen 25.758.612,37 TL 
tutarındaki “kanunen kabul edilmeyen giderler” ile 1.822,00 TL tutarındaki dahili sigorta 
fonundan çekilen tutarın tenzili ve 1.029.423,44 TL tutarındaki ar-ge indirimi, sonucu 
Kurumlar Vergisi matrahı 197.141.005,65 TL olmuştur. 

Kurumlar vergisi matrahı üzerinden tahakkuk eden vergi tutarı olan 39.428.201,13 
TL, “dönem kârı ve yasal yükümlülük karşılıkları” hesabının bakiyesini oluşturmuştur. 

Söz konusu vergi tutarından, 2.035.151,27 TL tutarındaki mahsup edilen verginin 
tenzilinden sonra ödenecek vergi tutarı, 37.393.049,86 TL olmuştur.  
        -   Dönem net kârı: 
         TMO, 2016 yılı faaliyet döneminde, 172.413.639 TL dönem kârından 39.428.201 
TL kanuni yükümlülük paylarının tenzili sonucu 132.985.438 TL net kâr elde etmiştir. 

Sonuç: 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

172.413.638,72 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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     Personelin teşkilat içinde dağılımı                                                                                         (Ek:2) 
Üniteler 2015 Çalışan kişi 2016 Çalışan kişi 

Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 
A – Merkez Teşkilatı:                 
Genel Müdürlük 16     16 19   19 
Özel Büro Şb. Md.lüğü 1 14 3 18 1 8 3 12 
Teftiş Kurulu Bşk.lığı 25 4 1 30 24 4 1 28 
Hukuk Müşavirliği 2 9 1 12 4 8 3 13 
Personel Dai.Başkanlığı 5 41 3 49 3 38 1 44 
Alım ve Muh. Dai. Bşk 6 20 1 27 7 23 2 31 
Mali İşl.Daire Bşk. 6 35 2 43 5 39  46 
Teknik İşler Dai. Bşk. 4 39 1 44 6 38 1 44 
Haşhaş ve Alk. İşl. D. Bşk. 6 27 1 34 6 30 6 37 
Bilgi İşlem Da. Bşk.lığı 4 42 7 53 3 47 2 56 
A.P.K.Dai.Başkanlığı 6 29 2 37 4 26  32 
Ticaret Dai.Bşk.lığı 7 39   46 7 43 1 50 
Basın Yayın Şb. Md.lüğü 1 13 1 15 1 10  12 
Ürün Teknik Şb Md.lüğü. 3 18   21 4 20  24 
Fındık İşl. Dai. Bşk.lığı 3 14 1 18 5 14  19 
Destek Hiz. Dai. Bşk.lığı 6 58 14 78 6 57 13 76 

Toplam (A) 101 402 38 541 105 405 33 543 
B- Taşra Teşkilatı:             
Adana Şb. Müd.lüğü 3 98 10 111 3 95 10 108 
Adıyaman Şb. Müd.lüğü 1 46 4 51 1 51 3 55 
Afyonkarahisar Şb. Müd.lüğü 4 99 3 106 3 82 3 88 
Afyon Alk.Fab. İşl. Müd.lüğü 9 295 13 317 8 278 11 297 
Aksaray Şb. Müd.lüğü 1 71 1 73 1 65 - 66 
Akşehir Şb. Müd.lüğü 1 78 5 84 4 73 3 80 
Bandırma Şb. Müd.lüğü 1 73 3 77 1 67 2 70 
Batman Şb. Müd.lüğü 1 20 3 24 1 27 3 31 
Çorum Şb. Müd.lüğü 1 59 2 62 3 59 1 63 
Denizli Şb. Müd.lüğü 1 51 2 54 1 52 3 56 
Derince Şb. Müd.lüğü 5 62 2 69 5 61 3 69 
Diyarbakır Şb. Müd.lüğü 6 126 14 146 8 118 11 137 
Edirne Şb. Müd.lüğü 1 76   77 2 73 - 75 
Erzurum Şb. Müd.lüğü 3 79 18 100 3 70 17 90 
Eskişehir Şb. Müd.lüğü 2 88 2 92 5 81 2 88 
Gaziantep Şb. Müd.lüğü 4 93 16 113 3 83 15 101 
İskenderun Şb. Müd.lüğü 1 92 6 99 4 84 6 94 
İzmir Şb. Müd.lüğü 7 95 11 113 6 86 8 100 
Kayseri Şb. Müd.lüğü 6 122 4 132 6 113 3 122 
Kırıkkale Şb. Müd.lüğü 3 79 4 86 2 74 2 78 
Kırklareli Şb. Müd.lüğü 1 65   66 - 54 - 54 
Kırşehir Şb. Müd.lüğü 5 71 3 79 4 68 2 74 
Konya Şb. Müd.lüğü 6 140 11 157 5 130 8 143 
Mersin Şb. Müd.lüğü 3 69 8 80 1 65 4 70 
Muş Şb. Müd.lüğü 1 32 2 35 1 32 2 35 
Polatlı Şb. Müd.lüğü 5 115 13 133 3 106 13 122 
Samsun Şb. Müd.lüğü 4 111 4 119 4 102 4 110 
Sivas Şb. Müd.lüğü 1 37 6 44 1 36 6 43 
Şanlıurfa Şb. Müd.lüğü 2 68 12 82 3 58 12 73 
Tekirdağ Şb. Müd.lüğü 1 106 4 111 4 94 5 103 
Trabzon Şb. Müd.lüğü 1 37 3 41 1 36 3 40 
Yerköy Şb. Müd.lüğü 2 73 5 80 1 64 4 69 

Toplam (B) 93 2.726 194 3.013 98 2.537 169 2.804 
Genel toplam (A+B) 194 3.128 232 3.554 203 2.942 202 3.347 
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Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 
A – Merkez Teşkilatı:                 
Genel Müdürlük 16     16 19   19 
Özel Büro Şb. Md.lüğü 1 14 3 18 1 8 3 12 
Teftiş Kurulu Bşk.lığı 25 4 1 30 24 4 1 28 
Hukuk Müşavirliği 2 9 1 12 4 8 3 13 
Personel Dai.Başkanlığı 5 41 3 49 3 38 1 44 
Alım ve Muh. Dai. Bşk 6 20 1 27 7 23 2 31 
Mali İşl.Daire Bşk. 6 35 2 43 5 39  46 
Teknik İşler Dai. Bşk. 4 39 1 44 6 38 1 44 
Haşhaş ve Alk. İşl. D. Bşk. 6 27 1 34 6 30 6 37 
Bilgi İşlem Da. Bşk.lığı 4 42 7 53 3 47 2 56 
A.P.K.Dai.Başkanlığı 6 29 2 37 4 26  32 
Ticaret Dai.Bşk.lığı 7 39   46 7 43 1 50 
Basın Yayın Şb. Md.lüğü 1 13 1 15 1 10  12 
Ürün Teknik Şb Md.lüğü. 3 18   21 4 20  24 
Fındık İşl. Dai. Bşk.lığı 3 14 1 18 5 14  19 
Destek Hiz. Dai. Bşk.lığı 6 58 14 78 6 57 13 76 

Toplam (A) 101 402 38 541 105 405 33 543 
B- Taşra Teşkilatı:             
Adana Şb. Müd.lüğü 3 98 10 111 3 95 10 108 
Adıyaman Şb. Müd.lüğü 1 46 4 51 1 51 3 55 
Afyonkarahisar Şb. Müd.lüğü 4 99 3 106 3 82 3 88 
Afyon Alk.Fab. İşl. Müd.lüğü 9 295 13 317 8 278 11 297 
Aksaray Şb. Müd.lüğü 1 71 1 73 1 65 - 66 
Akşehir Şb. Müd.lüğü 1 78 5 84 4 73 3 80 
Bandırma Şb. Müd.lüğü 1 73 3 77 1 67 2 70 
Batman Şb. Müd.lüğü 1 20 3 24 1 27 3 31 
Çorum Şb. Müd.lüğü 1 59 2 62 3 59 1 63 
Denizli Şb. Müd.lüğü 1 51 2 54 1 52 3 56 
Derince Şb. Müd.lüğü 5 62 2 69 5 61 3 69 
Diyarbakır Şb. Müd.lüğü 6 126 14 146 8 118 11 137 
Edirne Şb. Müd.lüğü 1 76   77 2 73 - 75 
Erzurum Şb. Müd.lüğü 3 79 18 100 3 70 17 90 
Eskişehir Şb. Müd.lüğü 2 88 2 92 5 81 2 88 
Gaziantep Şb. Müd.lüğü 4 93 16 113 3 83 15 101 
İskenderun Şb. Müd.lüğü 1 92 6 99 4 84 6 94 
İzmir Şb. Müd.lüğü 7 95 11 113 6 86 8 100 
Kayseri Şb. Müd.lüğü 6 122 4 132 6 113 3 122 
Kırıkkale Şb. Müd.lüğü 3 79 4 86 2 74 2 78 
Kırklareli Şb. Müd.lüğü 1 65   66 - 54 - 54 
Kırşehir Şb. Müd.lüğü 5 71 3 79 4 68 2 74 
Konya Şb. Müd.lüğü 6 140 11 157 5 130 8 143 
Mersin Şb. Müd.lüğü 3 69 8 80 1 65 4 70 
Muş Şb. Müd.lüğü 1 32 2 35 1 32 2 35 
Polatlı Şb. Müd.lüğü 5 115 13 133 3 106 13 122 
Samsun Şb. Müd.lüğü 4 111 4 119 4 102 4 110 
Sivas Şb. Müd.lüğü 1 37 6 44 1 36 6 43 
Şanlıurfa Şb. Müd.lüğü 2 68 12 82 3 58 12 73 
Tekirdağ Şb. Müd.lüğü 1 106 4 111 4 94 5 103 
Trabzon Şb. Müd.lüğü 1 37 3 41 1 36 3 40 
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  Memur ve sözleşmeli personel hareketini gösterir çizelgeler               
    (Ek: 3) 

  Memurlar Sözleşmeli personel 
Giriş ve çıkışlar 2015 2016 2015 2016 

  kişi kişi kişi kişi 
Yılbaşı mevcudu 190 194 3.017 3.128 
Yıl içinde giren 16 27 261 20 
Yıl içinde çıkan (-) 12 18 150 206 
             Yılsonu mevcudu 194 203 3.128 2.942 
      
  Memurlar Sözleşmeli personel 

Giriş şekli 2015 2016 2015 2016 
  kişi kişi kişi kişi 
Açıktan tayin 5  154 12 
Naklen tayin 3 2 3 5 
Müşterek kararname   2    
Göreve iade (Mahkeme kararı) 1  3  
Askerlik dönüşü       
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş    2 3 
Sözleşmeli statüden memuriyete geçiş 7 23    
Başkaca nedenler;       
  -Çocuk Esirgeme Kurumu kontenjanı    3  
   -Terörle Mücadele Yasası    96  
                                     Toplam 16 27 261 20 
     
  Memurlar Sözleşmeli personel 

Ayrılış nedenleri 2015 2016 2015 2016 
  kişi kişi kişi kişi 
Emeklilik 7 9 108 131 
Başka kuruluşa nakil 2 2 1  
Bağlı ortaklıklara geçiş       
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş 2     
Sözleşmeli statüden memuriyete geçiş    7 23 
Askerlik       
İşten çıkarma   3   20 
Sözleşmenin yenilenmemesi    2 2 
İstifa    23 24 
Ölüm    7 6 
Başkaca nedenler;   3    
 -Milletvekili seçimi nedeniyle istifa 1 1 2  
                                        
                               Toplam 12 18 150 206 
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İşçi hareketlerini gösterir çizelge 
   (Ek:4) 

Giriş ve çıkışlar 2015 2016 
kişi kişi 

Yılbaşı mevcudu 252 232 
Yıl içinde giren (+)  -  - 
Yıl içinde çıkan (-) 20 30 
Yılsonu mevcudu 232 202 
   

Giriş şekli 2015 2016 
kişi kişi 

Açıktan atama     
Askerlik dönüşü    
Özürlü kontenjanından     
Naklen tayin     
Göreve iade     
Başkaca nedenler      

Toplam -   
   

Ayrılış nedenleri 2015 2016 
kişi kişi 

Emeklilik 18 27 
Ölüm nedeniyle ayrılış 1  
Kendi isteğiyle ayrılanlar    
İş akdi feshi 1 3 
Askerlik nedeniyle    
Kurum dışı nakil           

Toplam 20 30 
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İşçi hareketlerini gösterir çizelge 
   (Ek:4) 

Giriş ve çıkışlar 2015 2016 
kişi kişi 
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                                  İşçilerin iş yerlerine dağılımı                                                 (Ek:5) 
  2015 2014 2015 

İşyerleri Norm Program Yıl sonu Program Yıl sonu 
  Kadro sayı kişi sayı kişi 
A – Merkez Teşkilatı:           
Özel Büro Şube Müdürlüğü 3 3 3 3 3 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 1 1 1 - 
Hukuk Müşavirliği 1 1 1 1 1 
Personel Daire Başkanlığı 3 3 3 3 3 
Alım ve Muhafaza Daire Başkanlığı 1 1 1 1 1 
Mali İşler Daire Başkanlığı 2 2 2 2 2 
Teknik İşler Daire Başkanlığı 1 1 1 1 - 
Haşhaş ve Alk. İşl. D. Bşk. 1 1 1 1 1 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 5 8 7 7 6 
A.P.K. Daire Başkanlığı 2 2 2 2 2 
Basın Yayın Şube Müdürlüğü 1 1 1 1 1 
Ürün Teknik Şube Müdürlüğü  -   -   -   - 
Fındık İşleri Daire Başkanlığı 1 1 1 1 - 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 15 17 14 14 13 

Toplam (A) 37 42 38 38 33 
B- Taşra Teşkilatı:           
Adana Şube Müdürlüğü 10 10 10 10 10 
Adıyaman Şube Müdürlüğü  -   -  4 4 3 
Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü 5 5 3 3 3 
Afyon Alk. Fab. İşleri Müdürlüğü 13 13 13 11 11 
Akçakoca Şube Müdürlüğü  -   -   -  -  
Aksaray Şube Müdürlüğü 1 1 1 1 - 
Akşehir Şube Müdürlüğü 5 5 5 5 3 
Bandırma Şube Müdürlüğü 4 4 3 3 2 
Batman Şube Müdürlüğü  -   -  3 3 3 
Çorum Şube Müdürlüğü 2 2 2 2 1 
Denizli Şube Müdürlüğü  -   -  2 2 3 
Derince Şube Müdürlüğü 2 2 2 2 3 
Diyarbakır Şube Müdürlüğü 19 19 14 14 11 
Edirne Şube Müdürlüğü  -   -   -  - - 
Erzurum Şube Müdürlüğü 19 20 18 18 17 
Eskişehir Şube Müdürlüğü 2 2 2 2 2 
Gaziantep Şube Müdürlüğü 16 17 16 16 15 
İskenderun Şube. Müdürlüğü 7 7 6 6 6 
İzmir Şube Müdürlüğü 14 14 11 11 8 
Kayseri Şube Müdürlüğü 4 4 4 4 3 
Kırıkkale Şube Müdürlüğü 3 4 4 4 2 
Kırklareli Şube Müdürlüğü  -   -   -  - - 
Kırşehir Şube Müdürlüğü 3 4 3 3 2 
Konya Şube Müdürlüğü 11 11 11 11 8 
Mersin Şube Müdürlüğü 7 7 8 8 4 
Muş Şube Müdürlüğü 2 2 2 2 2 
Polatlı Şube Müdürlüğü 14 15 13 13 13 
Samsun Şube Müdürlüğü 3 4 4 4 4 
Sivas Şube Müdürlüğü 5 5 5 5 6 
Şanlıurfa Şube Müdürlüğü 15 15 12 12 12 
Tekirdağ Şube Müdürlüğü 7 7 4 4 5 
Trabzon Şube Müdürlüğü 4 4 3 3 3 
Yerköy Şube Müdürlüğü 5 7 6 6 4 

Toplam (B) 202 210 194 192 169 
Genel toplam (A+B) 239 252 232 230 202 

Sayıştay   



 

 
 

 
                                           

 

                                             Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                           (Ek:6) 
     

Varlık türleri Kod 
Dönen 

 Bin TL 
Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:      
  Kasa ve bankalar:     
    Kasa mevcudu 1 67  67 
    Bankalardaki nakit 2 633.485  633.485 
    Kanuni karşılıklar kasası 3    
    Diğer 4    
               Hazır değerler toplamı 5 633.552   
               Kasa ve bankalar toplamı 6   633.552 
  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    
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13    
    Bağlı ortaklıklardan  14    
    İştiraklerden 15    
    Yurt dışından 16 38.743  38.743 
    Diğer 17 25.091 1.081 26.172 
               Ticari alacaklar toplamı 18 63.834 1.081 64.915 
  Diğer alacaklar:      
    Hazineden 19 1.766.185  1.766.185 
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20    
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21 22.769  22.769 
    Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 22    
    İştiraklerden 23    
    Yurt dışından 24    
    Diğer 25 6.643  6.643 
              Diğer alacaklar toplamı 26 1.795.597  1.795.597 
              Alacaklar toplamı 27 1.859.431 1.081 1.860.512 
  Stoklar:      
    İlk madde ve malzeme 28 222.892  222.892 
    Yarı mamuller 29 5.022  5.022 
    Mamuller 30 78.176  78.176 
    Ticari mallar 31 4.594.811  4.594.811 
    Diğer 32 22.229  22.229 
             Stoklar toplamı 33 4.923.130  4.923.130 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 198.984  198.984 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 6.981.545   
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı  (1) 36 7.615.097 1.081 7.616.178 
2-Bağlı değerler:      
   İştirakler 37  25.500 25.500 
   Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38    
   Maddi duran varlıklar:      
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  2.593.224  
     Birikmiş amortismanlar  (-) 40  1.761.814  
               Maddi duran varlıklar (net) 41  831.410 831.410 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42  1.014 1.014 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43    
    Diğer bağlı değerler 44  3.257 3.257 
                Bağlı değerler toplamı  (2) 45  861.181 861.181 
                Varlıklar toplamı   (1+2) 46 7.615.097 862.262 8.477.359 

 

Sayıştay   



 

 
 

 
                                           

 

                                             Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                           (Ek:6) 
     

Varlık türleri Kod 
Dönen 

 Bin TL 
Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:      
  Kasa ve bankalar:     
    Kasa mevcudu 1 67  67 
    Bankalardaki nakit 2 633.485  633.485 
    Kanuni karşılıklar kasası 3    
    Diğer 4    
               Hazır değerler toplamı 5 633.552   
               Kasa ve bankalar toplamı 6   633.552 
  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    
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13    
    Bağlı ortaklıklardan  14    
    İştiraklerden 15    
    Yurt dışından 16 38.743  38.743 
    Diğer 17 25.091 1.081 26.172 
               Ticari alacaklar toplamı 18 63.834 1.081 64.915 
  Diğer alacaklar:      
    Hazineden 19 1.766.185  1.766.185 
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20    
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21 22.769  22.769 
    Bağlı ortaklıklardan (Konsolidasyon dışı) 22    
    İştiraklerden 23    
    Yurt dışından 24    
    Diğer 25 6.643  6.643 
              Diğer alacaklar toplamı 26 1.795.597  1.795.597 
              Alacaklar toplamı 27 1.859.431 1.081 1.860.512 
  Stoklar:      
    İlk madde ve malzeme 28 222.892  222.892 
    Yarı mamuller 29 5.022  5.022 
    Mamuller 30 78.176  78.176 
    Ticari mallar 31 4.594.811  4.594.811 
    Diğer 32 22.229  22.229 
             Stoklar toplamı 33 4.923.130  4.923.130 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 198.984  198.984 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 6.981.545   
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı  (1) 36 7.615.097 1.081 7.616.178 
2-Bağlı değerler:      
   İştirakler 37  25.500 25.500 
   Bağlı ortaklıklar (Konsolidasyon dışı) 38    
   Maddi duran varlıklar:      
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  2.593.224  
     Birikmiş amortismanlar  (-) 40  1.761.814  
               Maddi duran varlıklar (net) 41  831.410 831.410 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42  1.014 1.014 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43    
    Diğer bağlı değerler 44  3.257 3.257 
                Bağlı değerler toplamı  (2) 45  861.181 861.181 
                Varlıklar toplamı   (1+2) 46 7.615.097 862.262 8.477.359 

 

 

 
 

                          
                              

                               Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                (Ek:7)   
     

Kaynak türleri 

Kod 
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 2.517.740  2.517.740 
      Diğer krediler 7    
      Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8    
      Diğer 9    
                            Mali borçlar toplamı 10 2.517.740  2.517.740 
   Ticari borçlar:      
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11    
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 12    
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13    
      İştiraklere 14    
      Yurt dışına 15    
      Diğer 16 20.094  20.094 
                            Ticari borçlar toplamı 17 20.094  20.094 
  Diğer borçlar:      
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18    
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 19    
      Sosyal güvenlik kurumlarına (Konsolidasyon dışı) 20    
      Bağlı ortaklıklara  21    
      İştiraklere 22    
      Yurt dışına 23    
      Diğer 24 24.088  24.088 
                           Diğer borçlar toplamı 25 24.088  24.088 
  Diğer yabancı kaynaklar:      
     İç sigorta fonları 26  165.285 165.285 
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27    
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28    
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29    
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30 37.393  37.393 
     Ödenecek diğer vergiler 31 5.513  5.513 
     Diğer 32 302.903 1.170.829 1.473.732 
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 345.809 1.336.114 1.681.923 
                          Yabancı kaynaklar toplamı  (1) 35 2.907.731 1.336.114 4.243.845 
2-Öz kaynaklar:      
  Sermaye 36   2.550.000 
  Ödenmemiş sermaye (-) 37    
  Ödenmiş sermaye 38   2.550.000 
  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39   454.504 
  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40    
  Tahsis sermayeleri olmayan kuruluşların fon veya karşılıkları  41    
  Sermaye yedekleri: 42    
  Kâr yedekleri 43   780.128 
  Geçmiş yıllar kârları 44   315.896 
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45    
  Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı  (+)  46   132.986 
  Dönem zararı (-) 47    
                    Öz kaynaklar toplamı  (2) 48   4.233.514 
                    Kaynaklar toplamı   (1+2) 52   8.477.359 

 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
 
 
 

                     Kuruluşun Gayri Safi Milli Hasıla’ya Katkı                         (Ek:8) 
 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkenler:    
- Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 225.840 
- Verilen faizler ( Yurt içi ) 2 129.585 
- Verilen bina ve arazi kiraları 3 11.725 
- Karşılık giderleri 4 12.880 
- Mevzuat gereğince katılma payları 5 609 
- Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
- Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar  7 17.802 
- İç sigorta fonu gideri 8 13.297 
- Amortisman ve tükenme payları  9 57062 
- Dış aleme ödenen giderler 10 90.433 
- Diğer pozitif etkiler 11 255.334 
- Dönem kârı 12 172.414 

Toplam (A) 13 986.981 
B-Negatif etkiler (-)    
- Alınan faizler (Yurt içi) 14 16.985 
- Alınan bina ve arazi kiraları 15 .- 
- Karşılıklarda kullanılmayan kısım  16 24 
- Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar  17 1.065 
- Bağlı ort.ve işt.den alınan kâr payları  18 - 
- İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 2 
- Dış alemden sağlanan gelirler 20 - 
- Diğer negatif etkiler 21 75.924 
- Dönem zararı  22 - 

Toplam (B) 23 94.000 
Üretici Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’ya katkı : (A-B) 24 892.981 
Sübvansiyonlar (Görev zararı ve DFIF) (-) 25 (2.022.943) 
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar  29 6.429 
Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)’ya katkı 30 (1.123.533) 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 (90.433) 
Dış alemden sağlanan gelirler (-) 32  
Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ‘ya katkı 33                    (1.213.966) 
   

 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
 
 
 

                     Kuruluşun Gayri Safi Milli Hasıla’ya Katkı                         (Ek:8) 
 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkenler:    
- Personel giderleri (yevmiyeler dahil) 1 225.840 
- Verilen faizler ( Yurt içi ) 2 129.585 
- Verilen bina ve arazi kiraları 3 11.725 
- Karşılık giderleri 4 12.880 
- Mevzuat gereğince katılma payları 5 609 
- Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
- Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar  7 17.802 
- İç sigorta fonu gideri 8 13.297 
- Amortisman ve tükenme payları  9 57062 
- Dış aleme ödenen giderler 10 90.433 
- Diğer pozitif etkiler 11 255.334 
- Dönem kârı 12 172.414 

Toplam (A) 13 986.981 
B-Negatif etkiler (-)    
- Alınan faizler (Yurt içi) 14 16.985 
- Alınan bina ve arazi kiraları 15 .- 
- Karşılıklarda kullanılmayan kısım  16 24 
- Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar  17 1.065 
- Bağlı ort.ve işt.den alınan kâr payları  18 - 
- İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 2 
- Dış alemden sağlanan gelirler 20 - 
- Diğer negatif etkiler 21 75.924 
- Dönem zararı  22 - 

Toplam (B) 23 94.000 
Üretici Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’ya katkı : (A-B) 24 892.981 
Sübvansiyonlar (Görev zararı ve DFIF) (-) 25 (2.022.943) 
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar  29 6.429 
Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)’ya katkı 30 (1.123.533) 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 (90.433) 
Dış alemden sağlanan gelirler (-) 32  
Alıcı Fiyatlarıyla Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ‘ya katkı 33                    (1.213.966) 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

                             Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi                        (Ek:9) 
                                                 

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1- İhracat bedellerinden  105.796 1- İthalat bedelleri 1.133 

2- Sermaye bedellerinden   2- Sermaye bedellerine  

3- Görünmeyen işlemlerden   3- Görünmeyen işlemlere (*) 90.433 

Toplam 105.796 Toplam  91.566 

   Denge farkı      Denge farkı  14.230 
 
(*) 90.433 bin TL’nin 86.571 bin TL’si yurt dışından kullanılan kredinin kur farkına, 3.862 
bin TL’si yurt dışından kullanılan kredinin 2016 yılına ait faiz ve banka ve sigorta muamele 
vergisi (BSMV) tutarına aittir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                       Finansman giderleri tablosu                             (Ek:10)                     

  
Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler 
  

Faiz 
 

Kredi Kur farkı Toplam 
  

Bin TL 
komisyonu  

Bin TL 
  

Bin TL 
  

Bin TL 
1- Kaydedildiği hesaplar bakımından:         
    İşletme maliyetine giren  129.585 70 86.571 216.226 
    Kâr ve zarar hesabına alınan      
    Yatırım bedellerine giren      

Toplam 129.585 70 86.571 216.226 
2- Ödendiği (ya da alacak kaydedildiği)     
     yerler bakımından:     
     Hazine TL kredi faizi      
     T. İhracat Kredi Bankası      
     Diğer kamu iktisadi teşebbüsleri     
     İç borçlar için başkaca yerler  125.723   125.723 
     Dış borçlar için verilen  3.862  86.571 90.433 
     Hazineye ödenen döviz faizi     
     Diğer  70  70 

Toplam 129.585 70 86.571 216.226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                       Finansman giderleri tablosu                             (Ek:10)                     

  
Kaydedildiği hesaplar ve ödendiği yerler 
  

Faiz 
 

Kredi Kur farkı Toplam 
  

Bin TL 
komisyonu  

Bin TL 
  

Bin TL 
  

Bin TL 
1- Kaydedildiği hesaplar bakımından:         
    İşletme maliyetine giren  129.585 70 86.571 216.226 
    Kâr ve zarar hesabına alınan      
    Yatırım bedellerine giren      

Toplam 129.585 70 86.571 216.226 
2- Ödendiği (ya da alacak kaydedildiği)     
     yerler bakımından:     
     Hazine TL kredi faizi      
     T. İhracat Kredi Bankası      
     Diğer kamu iktisadi teşebbüsleri     
     İç borçlar için başkaca yerler  125.723   125.723 
     Dış borçlar için verilen  3.862  86.571 90.433 
     Hazineye ödenen döviz faizi     
     Diğer  70  70 

Toplam 129.585 70 86.571 216.226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
                                                  Vergiler                                      (Ek:11) 

      
            

  Sıra Geçen    
Ödenen 

veya Yıl 

Vergi Türleri No 
yıldan 
devir  Tahakkuk  

mahsup 
edilen 

sonu 
kalıntısı 

    Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim, harç 
ve fonlar       
1 – Gelirden alınan:       
   -Kurumlar vergisi 1 1.149 39.428 3.184 37.393 

Toplam ( 1) 3 1.149 39.429 3.184 37.393 
2- Servetten alınan:       
   -Motorlu taşıtlar vergisi 4  455 455  
   -Emlak vergisi ( Belediyelere ödenen) 5  4.448 4.448  
   -Diğer 6     

Toplam ( 2 ) 7  4.903 4.903  
3 – Mal ve hizmetten alınan:       
   -KDV 8  - -  
   -Özel tüketim vergisi 9     
   -Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10     
   -Damga vergisi 11  603 603  
   - Dış ticarette ödenen vergiler 12     
    -Harçlar 13  619 619  
    -Belediye ödenen vergi, resim ve harçlar            
     (emlak vergisi dışında) 14  304 304  
   -Özel iletişim vergisi 15     
   -Şans oyunları vergisi 16     
   -Haberleşme vergisi 17     
    -Diğer  18     

Toplam ( 3 ) 19  1.526 1.526  
Toplam ( A ) 20 1.149 45.857 9.613 37.393 

B – Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç 
ve fonlar:       
  - Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 2.503 31.848 31.702 2.649 
  -Yüklenici ve üreticilerden kesilen vergiler 22 5.066 89.926 94.178 814 
  -Tevkif edilen KDV 23 2.278 52.673 52.901 2.050 
  -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24     
 - Diğerleri 25     

 Toplam ( B ) 26 9.847 174.447 178.781 5.513 
 Genel Toplam ( A+B ) 27 10.996 220.304 188.394 42.906 

 
 
  

Sayıştay   



 

 
 

    

 
 
 (Ek: 12/a) 

Toprak Mahsulleri Ofisi  
31.12.2016 tarihli bilançosu   

     

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     
  A-Hazır değerler  287.138.677,40  633.551.665,52 
     1-Kasa 69.729,25  67.090,94  
     2-Alınan çekler     
     3-Bankalar 287.068.914,25  633.484.551,68  
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     
     5-Diğer hazır değerler 33,90  22,90  
  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  53.923.174,68  63.834.837,11 
     1-Alıcılar 53.581.272,51  63.718.577,04  
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar 11.627,40    
     6-Diğer ticari alacaklar  330.274,77  116.260,07  
     7-Şüpheli ticari alacaklar  18.254.183,10  18.586.697,21  
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 18.254.183,10  18.586.697,21  
  D-Diğer alacaklar  1.767.871.459,99  3.054.480.316,94 
     1-Ortaklardan alacaklar 1.753.438.239,28  3.020.351.424,65  
     2-İştiraklerden alacaklar     
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
     4-Personelden alacaklar 119.848,34  194.893,70  
     5-Diğer çeşitli alacaklar 14.313.372,37  33.933.998,59  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
     7-Şüpheli diğer alacaklar  4.466.925,18  4.788.840,54  
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 4.466.925,18  4.788.840,54  
  E-Stoklar  5.273.805.843,89  4.923.129.653,64 
     1-İlk madde ve malzeme 122.985.850,78  222.892.030,76  
     2-Yarı mamuller 4.967.597,95  5.021.748,05  
     3-Mamuller 44.825.393,14  78.175.643,03  
     4-Ticari mallar 5.086.078.587,14  4.594.810.538,29  
     5-Diğer stoklar 14.948.414,88  22.229.693,51  
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     
     2-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  11.403.083,21  12.980.730,61 
     1-Gelecek aylara ait giderler 10.032.304,17  11.219.355,15  
     2-Gelir tahakkukları 1.370.779,04  1.761.375,46  
  H-Diğer dönen varlıklar  172.178.882,84  185.236.947,24 
     1-Devreden KDV 169.023.533,96  181.240.136,97  
     2-İndirilecek KDV     
     3-Diğer KDV     
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     5-İş avansları 9.240,43  1.900,00  
     6-Personel avansları 61.140,00  45.050,00  
     7 Sayım ve tesellüm noksanları 18.998.990,20  31.932.378,76  
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-) 15.914.021,75  27.982.518,49  
     Dönen varlıklar toplamı  7.566.321.122,01  8.873.214.151,06 

     
 

  

Sayıştay   



 

 
 

    

 
 
 (Ek: 12/a) 

Toprak Mahsulleri Ofisi  
31.12.2016 tarihli bilançosu   

     

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     
  A-Hazır değerler  287.138.677,40  633.551.665,52 
     1-Kasa 69.729,25  67.090,94  
     2-Alınan çekler     
     3-Bankalar 287.068.914,25  633.484.551,68  
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     
     5-Diğer hazır değerler 33,90  22,90  
  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  53.923.174,68  63.834.837,11 
     1-Alıcılar 53.581.272,51  63.718.577,04  
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar 11.627,40    
     6-Diğer ticari alacaklar  330.274,77  116.260,07  
     7-Şüpheli ticari alacaklar  18.254.183,10  18.586.697,21  
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 18.254.183,10  18.586.697,21  
  D-Diğer alacaklar  1.767.871.459,99  3.054.480.316,94 
     1-Ortaklardan alacaklar 1.753.438.239,28  3.020.351.424,65  
     2-İştiraklerden alacaklar     
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
     4-Personelden alacaklar 119.848,34  194.893,70  
     5-Diğer çeşitli alacaklar 14.313.372,37  33.933.998,59  
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)     
     7-Şüpheli diğer alacaklar  4.466.925,18  4.788.840,54  
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 4.466.925,18  4.788.840,54  
  E-Stoklar  5.273.805.843,89  4.923.129.653,64 
     1-İlk madde ve malzeme 122.985.850,78  222.892.030,76  
     2-Yarı mamuller 4.967.597,95  5.021.748,05  
     3-Mamuller 44.825.393,14  78.175.643,03  
     4-Ticari mallar 5.086.078.587,14  4.594.810.538,29  
     5-Diğer stoklar 14.948.414,88  22.229.693,51  
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)     
     2-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  11.403.083,21  12.980.730,61 
     1-Gelecek aylara ait giderler 10.032.304,17  11.219.355,15  
     2-Gelir tahakkukları 1.370.779,04  1.761.375,46  
  H-Diğer dönen varlıklar  172.178.882,84  185.236.947,24 
     1-Devreden KDV 169.023.533,96  181.240.136,97  
     2-İndirilecek KDV     
     3-Diğer KDV     
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     5-İş avansları 9.240,43  1.900,00  
     6-Personel avansları 61.140,00  45.050,00  
     7 Sayım ve tesellüm noksanları 18.998.990,20  31.932.378,76  
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-) 15.914.021,75  27.982.518,49  
     Dönen varlıklar toplamı  7.566.321.122,01  8.873.214.151,06 

     
 

  

 

 
 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi                                 

                                              31.12.2016 tarihli bilançosu                              (Ek:12/b) 
     

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar     
   A-Ticari alacaklar  1.022.861,49  1.081.000,36 
     1-Alıcılar     
     2-Alacak senetleri     
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     
     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.022.861,49  1.081.000,36  
      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  25.500.000,00  25.500.000,00 
      1-Bağlı menkul kıymetler     
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)     
      3-İştirakler 25.500.000,00  25.500.000,00  
      4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)     
      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)     
      6-Bağlı ortaklıklar     
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)     
      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)     
   D-Maddi duran varlıklar  850.192.669,19  831.410.058,42 
      1-Arazi ve arsalar 37.122.044,66  62.038.842,86  
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 541.570.223,29  541.906.095,78  
      3-Binalar 1.543.494.099,32  1.572.337.799,58  
      4-Tesis, makine ve cihazlar 275.254.294,63  274.427.410,77  
      5-Taşıtlar 23.152.903,09  23.284.921,84  
      6-Demirbaşlar 15.728.243,18  16.124.583,44  
      7-Diğer maddi duran varlıklar      
      8-Birikmiş amortismanlar (-) 1.725.967.191,80  1.761.813.587,53  
      9-Yapılmakta olan işler 
    10-Verilen avanslar 

139.838.052,82  103.103.991,68  

   E-Maddi olmayan duran varlıklar  1.081.999,25  1.014.133,85 
      1-Haklar     
      2-Şerefiye     
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri     
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri     
      5-Özel maliyetler     
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 11.507.460,26  12.581.711,04  
      7-Birikmiş amortismanlar (-) 10.425.461,01  11.567.577,19  
      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  149.878,00  248.788,53 
     1-Gelecek yıllara ait giderler 149.878,00  248.788,53  
     2-Gelir tahakkukları     
   H-Diğer duran varlıklar  3.619.566,79  3.008.231,75 
     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
     2-Diğer KDV     
     3-Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar 
     4-Elden çıkarılacak stok ve MDV 9.836.561,45  12.405.400,33  

     5-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
     6-Birikmiş amortismanlar 6.216.994,66  9.397.168,58  

      Duran varlıklar toplamı  881.566.974,72  862.262.212,91 
      Aktif (varlıklar) toplamı  8.447.888.096,73  9.735.476.363,97 

Nazım kayıtlar  496.300.851,27  698.956.194,78 

      

Sayıştay   



 

 
 

 
(Ek: 12/c) 

Toprak Mahsulleri Ofisi   
31.12.2016 tarihli bilançosu   

 

     

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:     
  A-Mali borçlar   1.780.114.058,25  2.517.739.672,73 
      1-Banka kredileri 1.780.114.058,25  2.517.739.672,73  
      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  80.262.750,04  20.093.865,60 

     1-Satıcılar 62.729.391,77  2.754.892,19  
     2-Borç senetleri     
     3-Borç senetleri reeskontu (-)     
     4-Alınan depozito ve teminatlar 8.613.813,65  11.037.172,11  
     5-Diğer ticari borçlar 8.919.544,62  6.301.801,30  
   C-Diğer borçlar   1.165.682.099,36  1.280.803.266,69 
     1-Ortaklara borçlar 1.137.587.257,80  1.254.166.467,32  
     2-İştiraklere borçlar     
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
     4-Personele borçlar 99.007,79  165.175,84  
     5-Diğer çeşitli borçlar 27.995.833,77  26.471.623,53  
     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
   D-Alınan avanslar  85.852.377,19  296.614.133,59 
     1-Alınan sipariş avansları 85.549.741,85  296.201.174,58  
     2-Alınan diğer avanslar 302.635,34  412.959,01  
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri     
   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler  37.657.183,42  7.050.292,46 
    1-Ödenecek vergi ve fonlar 35.970.748,59  5.512.659,14  
    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 304.339,81  859.154,38  
    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitl. vergi ve diğer 
yüküml.     

    4-Diğer yükümlülükler 1.382.095,02  678.478,94  
   G-Borç ve gider karşılıkları  1.148.897,78  37.393.049,86 
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküml. karşılıkları 32.494.370,08  39.428.201,13  
       2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yüküml. (-) 31.345.472,30  2.035.151,27  
       3-Kıdem tazminatı karşılıkları     
       4-Maliyet giderleri karşılığı     
       5-Diğer borç ve gider karşılıkları     
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  2.501.978,48  2.197.698,48 
     1-Gelecek aylara ait gelirler 957.790,02  1.053.693,67  
     2-Gider tahakkukları 1.544.188,46  1.144.004,81  
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  3.084.968,45  3.949.860,27 
     1-Hesaplanan KDV     
     2-Diğer KDV     
     3 Sayım ve tesellüm fazlaları 3.084.968,45  3.949.860,27  
     8-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     
      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  3.156.304.312,97  4.165.841.839,68 

 
  

Sayıştay   



 

 
 

 
(Ek: 12/c) 

Toprak Mahsulleri Ofisi   
31.12.2016 tarihli bilançosu   

 

     

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:     
  A-Mali borçlar   1.780.114.058,25  2.517.739.672,73 
      1-Banka kredileri 1.780.114.058,25  2.517.739.672,73  
      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  80.262.750,04  20.093.865,60 

     1-Satıcılar 62.729.391,77  2.754.892,19  
     2-Borç senetleri     
     3-Borç senetleri reeskontu (-)     
     4-Alınan depozito ve teminatlar 8.613.813,65  11.037.172,11  
     5-Diğer ticari borçlar 8.919.544,62  6.301.801,30  
   C-Diğer borçlar   1.165.682.099,36  1.280.803.266,69 
     1-Ortaklara borçlar 1.137.587.257,80  1.254.166.467,32  
     2-İştiraklere borçlar     
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
     4-Personele borçlar 99.007,79  165.175,84  
     5-Diğer çeşitli borçlar 27.995.833,77  26.471.623,53  
     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
   D-Alınan avanslar  85.852.377,19  296.614.133,59 
     1-Alınan sipariş avansları 85.549.741,85  296.201.174,58  
     2-Alınan diğer avanslar 302.635,34  412.959,01  
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri     
   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler  37.657.183,42  7.050.292,46 
    1-Ödenecek vergi ve fonlar 35.970.748,59  5.512.659,14  
    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 304.339,81  859.154,38  
    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitl. vergi ve diğer 
yüküml.     

    4-Diğer yükümlülükler 1.382.095,02  678.478,94  
   G-Borç ve gider karşılıkları  1.148.897,78  37.393.049,86 
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküml. karşılıkları 32.494.370,08  39.428.201,13  
       2-Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yüküml. (-) 31.345.472,30  2.035.151,27  
       3-Kıdem tazminatı karşılıkları     
       4-Maliyet giderleri karşılığı     
       5-Diğer borç ve gider karşılıkları     
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları  2.501.978,48  2.197.698,48 
     1-Gelecek aylara ait gelirler 957.790,02  1.053.693,67  
     2-Gider tahakkukları 1.544.188,46  1.144.004,81  
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar  3.084.968,45  3.949.860,27 
     1-Hesaplanan KDV     
     2-Diğer KDV     
     3 Sayım ve tesellüm fazlaları 3.084.968,45  3.949.860,27  
     8-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     
      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  3.156.304.312,97  4.165.841.839,68 

 
  

 

 
 

 
 

Toprak Mahsulleri Ofisi   
                                        31.12.2016 tarihli bilançosu                         (Ek:12/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-Hazine kredileri     
      3-Yurt dışı krediler     
      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  1.194.364.552,52  1.336.114.591,03 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları     
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  1.194.364.552,52  1.336.114.591,03  
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları    6.232,99 
     1-Gelecek yıllara ait gelirler   6.232,99  
     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  1.194.364.552,52  1.336.120.824,02 
       Yabancı kaynaklar toplamı  4.350.668.865,49  5.501.962.663.70 

III-Öz kaynaklar     
   A-Ödenmiş sermaye  2.550.000.000,00  2.550.000.000,00 
       1-Sermaye 2.550.000.000,00  2.550.000.000,00  
       2-Ödenmemiş sermaye (-)     
   B-Sermaye düzeltme farkları  454.504.288,52  454.504.288,52 
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları 454.504.288,52  454.504.288,52  
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
   C-Sermaye yedekleri     
       1-Hisse senedi ihraç primleri     
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
       5-Diğer sermaye yedekleri     
   D-Kâr yedekleri  729.412.010,31  780.128.133,88 
       1-Yasal yedekler 674.955.895,18  722.362.987,31  
       2-Statü yedekleri     
       3-Olağanüstü yedekler     
       4-Diğer kâr yedekleri     
       5-Özel fonlar 54.456.115,13  57.765.146,57  
   E-Geçmiş yıllar kârları 246.058.507,66 246.058.507,66 315.895.840,28 315.895.840,28 
   F-Geçmiş yıllar zararları (-)     
   G-Dönem net kârı (zararı)  117.244.424,75  132.985.437,59 
        1-Teşebbüsün net kârı ( zararı) 117.244.424,75  132.985.437,59  
        1-Azınlık payları net kârı (zararı)     

       Öz kaynaklar toplamı  4.097.219.231,24  4.233.513.700,27 
 IV-Azınlık payları      

       Pasif (kaynaklar) toplamı  8.447.888.096,73  9.735.476.363,97 
Nazım kayıtlar  496.300.851,27  698.956.194,78 

 

Sayıştay   



 

 
 

 
 

Bilanço dip notları 
                                                                                                                (Ek:12/e) 

 
1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı 

sermaye tavanı 
: - 

2- 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve 
genel sekreter gibi üst yöneticilere   

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : 28.623,42 TL 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : - 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 7.461.857.002,69 TL 

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 49.264.245,45 TL 

5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam 
tutarı : 3.824.008,29 TL 

6- Pasifte yer alamayan taahhütlerin toplam tutarı :  

7- 
Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları 
Döviz Cinsi Miktarı TL kuru 
      USD                       30.933,00 3,5192 

: 
108.859,41 

8- 
Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) 
Döviz Cinsi Miktarı TL kuru 
      USD                     11.009.055,08   3,5192 

: 

38.743.066,65 
9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) 

Döviz Cinsi Miktarı TL kuru 
    
     USD                            32.705,00                                 3,5192 

 

115.095,43 
 

 

    AVRO                     231.042.235,90                              3,7099 : 
857.143.590,95 

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların 
tutarı : - 

11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam 
tutarı : - 

12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 
tutarı :  

13- 
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü  
Türü Tertibi Adedi Üsleri 
-  - 

:  
Toplam Tutar 

- 
14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : - 

15- 

İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip 
ortakların  

Adı Pay Oranı 
                     Hazine                                   %100 

 

Pay Tutarı 
2.550.000.000,00 TL 

16- 

Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese 
ve bağlı ortaklıkların 
Adı                Pay Oranı Top. Sermayesi 
TMO-TOBB Tarım             %50                    51.000.000,00 TL 
 Ürünleri Lisanslı 
 Depoculuk San. 
Ve Tic. A.Ş. 

: 

 
 

Dönem bağımsız 
denetim raporuna 
göre 1.782.662 TL 

kârla sonuçlanmıştır. 

17- 

Stok değerleme yöntemi 
a) Cari dönemde uygulanan yöntem : Hareketli Ortalama 
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : Hareketli Ortalama 
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana 
getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı : - 

Sayıştay   



 

 
 

 
 

Bilanço dip notları 
                                                                                                                (Ek:12/e) 

 
1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı 

sermaye tavanı 
: - 

2- 

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve 
genel sekreter gibi üst yöneticilere   

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : 28.623,42 TL 
b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : - 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 7.461.857.002,69 TL 

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 49.264.245,45 TL 

5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam 
tutarı : 3.824.008,29 TL 

6- Pasifte yer alamayan taahhütlerin toplam tutarı :  

7- 
Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları 
Döviz Cinsi Miktarı TL kuru 
      USD                       30.933,00 3,5192 

: 
108.859,41 

8- 
Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) 
Döviz Cinsi Miktarı TL kuru 
      USD                     11.009.055,08   3,5192 

: 

38.743.066,65 
9- Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) 

Döviz Cinsi Miktarı TL kuru 
    
     USD                            32.705,00                                 3,5192 

 

115.095,43 
 

 

    AVRO                     231.042.235,90                              3,7099 : 
857.143.590,95 

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların 
tutarı : - 

11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam 
tutarı : - 

12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 
tutarı :  

13- 
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü  
Türü Tertibi Adedi Üsleri 
-  - 

:  
Toplam Tutar 

- 
14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : - 

15- 

İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip 
ortakların  

Adı Pay Oranı 
                     Hazine                                   %100 

 

Pay Tutarı 
2.550.000.000,00 TL 

16- 

Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese 
ve bağlı ortaklıkların 
Adı                Pay Oranı Top. Sermayesi 
TMO-TOBB Tarım             %50                    51.000.000,00 TL 
 Ürünleri Lisanslı 
 Depoculuk San. 
Ve Tic. A.Ş. 

: 

 
 

Dönem bağımsız 
denetim raporuna 
göre 1.782.662 TL 

kârla sonuçlanmıştır. 

17- 

Stok değerleme yöntemi 
a) Cari dönemde uygulanan yöntem : Hareketli Ortalama 
b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : Hareketli Ortalama 
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 maliyeti : 83.031.162,59 
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların 
maliyeti : 29.233.316,49 

c)   Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları :  
- Varlık maliyetlerinde (+) : - 
- Birikmiş amortismanlarda (-) : - 

19- 

Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçları içindeki payları 
 Ticari Alacak Ticari Borç  :  
1- Ana Kuruluş ---  --- : - 
2- Bağlı Ortaklık ---  --- : - 
3- İştirakler ---  --- : - 

20- Cari dönemdeki ortalama personel sayısı : 3.415 

21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren 
hususlara ilişkin bilgi : - 

22- 

Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta 
bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (İşletmeyi 
borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek ihtilafların 
mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

: - 

23- 
İşletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide 
bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların 
parasal etkileri 

: - 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları : - 

25- 
Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp 
işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış 
bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar 

: - 

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye 
artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : - 

27- 

Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve 
çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi 
menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme 
ilişkin faiz borçları tutarları 

: - 

28- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, 
kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : - 

29- 
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, 
yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli 
olan diğer hususlar 

: - 

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih : 14.04.2017   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sayıştay   



 

 
 

 
 

 
 
  

   
Toprak Mahsulleri Ofisi  

                                                   2016 yılı Gelir Tablosu                                    (Ek:13/a) 
 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
         TL 

Cari dönem 
TL 

A- Brüt satışlar 2.689.331.665,02 5.548.680.713,69 
    
B- Satış indirimleri (-) 93.567,70 15.290,68 
    
C- Net satışlar 2.689.238.097,32 5.548.665.423,01 
    
D- Satışların maliyeti (-) 2.341.914.476,22 4.960.887.962,38 
    
                              Brüt satış kârı veya zararı 347.323.621,10 587.777.460,63 
    
E- Faaliyet giderleri (-) 139.854.564,38 174.150.142,07 
    
                               Faaliyet kârı veya zararı 207.469.056,72 413.627.318,56 
    
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  84.910.461,09 41.919.939,52 
    
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 8.689.632,35 14.499.992,26 
    
H- Finansman giderleri (-)   
                                Olağan kâr veya zarar 283.689.885,46 441.047.265,82 
    
İ- Olağan dışı gelir ve kârlar 14.404.415,50 52.078.716,59 
    
J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) 148.355.506,13 320.712.343,69 
    
                                  Dönem kârı veya zararı 149.738.794,83 172.413.638,72 
    
K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlk. 
      karşılıkları (-) 32.494.370,08 39.428.201,13 
    
                                  Dönem net kârı veya zararı 117.244.424,75 132.985.437,59 

Sayıştay   



 

 
 

 
 

 
 
  

   
Toprak Mahsulleri Ofisi  

                                                   2016 yılı Gelir Tablosu                                    (Ek:13/a) 
 

Gelir ve giderler Önceki dönem 
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H- Finansman giderleri (-)   
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                            Gelir tablosu dipnotları                                                      (Ek:13/b) 

      

1- 

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : 
 

57.062.488,43 TL 
 

a) Amortisman giderleri : 57.062.488,43 TL 
 

aa) Normal amortisman giderleri : 57.062.488,43 TL 
 

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : --- 

b) İtfa ve tükenme payları : --- 

2- Dönem Karşılık giderleri : 12.879.791,25 TL 

3- 

Dönemin tüm finansman giderleri : 216.225.764,08 TL 
a) Üretim maliyetine verilenler : 216.225.764,08 TL 
b) Sabit varlıklar maliyetine eklenenler :  
c) Doğrudan gider yazılanlar :  

4- 
Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, 
bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki 
payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

: --- 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan 
satışlar (Toplam tutar içindeki %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : --- 

6- 
Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan 
ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları 
%20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  (Kira bedeli) 

: 3.101.838,60 TL   

7- 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, 
Genel Müdür Yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan 
ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 

: 540.240,80 TL 

8- 
-) Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan 
değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış 
(+) veya (-) azalış 

: Normal 
Amortisman 

9- 
Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme 
yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama 
maliyet vs. gibi) 

: Hareketli Ortalama 
Maliyet Yöntemi 

10
- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri : Stok Sayımı 

Yapılmıştır. 

11
- 

Yurt içi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, 
döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı 
toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve 
hizmetlere ilişkin tutarları 

: Oran Aşılmamıştır. 

12
- 

Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve 
kaynaklarını gösteren açıklayıcı not  
ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI : 1.065.471,98 TL 
ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI : 17.802.444,24 TL 
- Önceki Dönem Gider ve Zararı : 169.012,60 TL 
- Emekli Sandığı Makam Tazminatı : 1.039.576,24 TL 
- Sosyal Güvenlik Kuruluşları : --- 
- Emekli Personel Ölüm Yardımı Giderleri : 248.730,84 TL 
- Emekli Personel İkramiye ve Kıdem Tazminatı : 16.345.124,56 TL 

13
- 

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse 
başına kâr ve kâr payı oranları : --- 

 
  

Sayıştay   



 

 
 

 
                                           Kâr dağıtım tablosu                               (Ek:14  )                                                               

A- Dönem kârının dağıtımı   
   1- Dönem kârı 172.413.638,72 
   2- Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-) 39.428.201,13 
    - Kurumlar vergisi 39.428.201,13 
    - Gelir vergisi kesintisi  
    - Diğer vergi ve yasal yükümlülükler   
       Net dönem kârı 132.985.437,59 
   3- Geçmiş dönemler zararı (-)  
   4- I. tertip yasal yedek akçe (-) 34.482.727,74 
   5- İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)  
       Dağıtılabilir net dönem kârı 98.502.709,85 
   6- Ortaklara birinci temettü (-)  
    - Adi hisse senedi sahiplerine  
    - İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine  
   7- Personele temettü (-)  
   8- Yönetim kuruluna temettü (-)  
   9- Ortaklara ikinci temettü (-)  
    - Adi hisse senedi sahiplerine  
    - İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine  
  10- İkinci tertip yasal yedek akçe (-) 19.700.541,97 
  11- Statü yedekleri (-)  
  12- Olağan dışı yedekler (Dağıtılmamış kârlar) 78.802.167,88 
  13- Diğer yedekler  
  14- Özel fonlar    
B- Yedeklerden dağıtım   
   1- Dağıtılan yedekler   
   2- II. tertip yasal yedekler (-)   
   3- Ortaklara pay (-)   
    - Adi hisse senedi sahiplerine   
    - İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine   
  4- Personele pay (-)   
  5- Yönetim kuruluna pay (-)   
C- Hisse başına kâr   
    - Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    - İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
D- Hisse başına temettü   
    - Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)   
    - İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)   
E- Hazineye devredilecek kâr   
    - Hazineye devredilecek net kâr   
    - Gelir vergisi stopajı   

 
 
  

 

Sayıştay   
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Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi      (Ek:15) 

Öneri 
no 

Bölüm Konu Sayfa 

1 İdari bünye Umumi mağazacılık faaliyetleri kapsamında verilen 
hizmet karşılığı alınacak ücretlerin, 2699 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde 
belirlenmesi,  

4-5 

2 İdari bünye Yaratacağı olumsuzluklar dikkate alınarak, vekaleten 
yürütülen görevlere asaleten atama yapılması, 

24 

3 İdari bünye TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinin, 22.10.2016 tarih ve 29865 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9380 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte 
yapılan değişikliğe uygun hale getirilmesi yanında, 
personelin görevde yükselme mahiyetindeki 
atamalarının, TMO Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılacak sınav 
sonuçlarına göre yapılması ve yönetmelikte taşra şube 
müdürlükleri için tanınan istisna hükmünün amacı 
dışında kullanılmaması, 

26-27 

4 İdari bünye İskenderun Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan eski 
sosyal tesisin mevcut durumu ve konumu dikkate 
alınarak, bu haliyle daha fazla bırakılmadan 
değerlendirilmesi konusunda bir karar verilmesi, 

30 

5 Mali bünye 

İşletme 
Çalışmaları 

 

Yurt dışına ve mamul madde ihracı karşılığı yapılan 
satışlarda zarar edilmesi halinde doğan zararın, görev 
zararı olarak Hazine tarafından TMO’ya ödenmesi, 
dolayısıyla doğan yükün yine ekonomi üzerinde 
kalması nedeniyle, görev zararı tutarının asgari 
düzeyde tutulması için gerekli tedbirlerin alınması, 
stokların kısa sürede satışı yapılarak nakde 
dönüştürülememesi, ürün alım dönemlerinde üretici 
borçlarını ödemek için bankalardan kredi kullanmak 
zorunda kalınması, gerek finansman yükünün, gerekse 
ürün muhafaza vb. giderlerin stok maliyetlerini 
artırması sonucu, yurt içi satışlarda da maliyetin 
altında satış yapmak zorunda kalınması hususlarının 
önlenmesi, 

37-38, 
110-112 

6 İşletme 
Çalışmaları 

Kullandığı elektrik enerjisinde serbest tüketici 
imkanlarından yararlanmamış bulunan Genel 
Müdürlük ve ek tesisleri ile taşra şube müdürlüklerinin 
yanında daha önceki yıllarda ihale, doğrudan temin 
veya protokol düzenlenerek indirimli elektrik enerjisi 
alan şube müdürlüklerinden sözleşmesi sona eren veya 
ihbarla sona erdirilebilecek olanların, sağlanmış olan 

47-48 

Sayıştay   



 

 
 

mevcut indirim oranları da dikkate alınarak ihtiyaç 
olan elektrik enerjisinin, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında 
serbest tüketici olarak ihale ile temin edilmeye 
çalışılması, tüketim faturalarının mevcut tarife ve 
sözleşme fiyatları ile uygunluğunun kontrol edilmesi, 
geçerli olan tarifeden daha yüksek tarife uygulanan 
tüketimlerin kontrol edilerek fazla ödemelerin ilgili 
şirketlerden talep edilmesi, 

7 İşletme 
Çalışmaları 

Genel Müdürlükçe tip sözleşme hazırlanarak, 
akaryakıt ihtiyacının imkanlar ölçüsünde şubelerin 
tüm birimlerini kapsayacak şekilde ihale ile temin 
edilmesi, doğalgaz bulunan mahallerde ısıtma ve diğer 
ihtiyaçlarda, petrol ürünleri yerine daha ucuz olan 
doğal gaz imkanlarından yararlanılması, 

48-49 

8 İşletme 
Çalışmaları 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na getirilen istisnalar 
kapsamındaki alımlara ilişkin esas ve usullerin ayrı bir 
yönetmelikle belirlenmesine yönelik çalışmaların bir 
an önce sonuçlandırılarak uygulamaya konulması, 

54-55 

9 İşletme 
çalışmaları 

Haşhaş kapsülündeki morfin oranının yükseltilmesi 
yanında, tebain ve noskapin bakımından zengin 
çeşitlerin ıslahı çalışmalarına devam edilmesi, bu 
suretle maliyetlere olumlu katkının sağlanması, 

84-88 

10 İşletme 
Çalışmaları 

Dünya yasal haşhaş ekim alanı içerisinde %46’lık paya 
sahip olunmasına rağmen morfine eşdeğer opiyat 
hammadde üretimi bakımından %15’lik paya sahip 
olunduğu dikkate alınarak; Morfin ve ürünleri 
satışlarında, dünya piyasasındaki rekabet gücünün ve 
pazar payının artırılmasına azami gayretin 
gösterilmesi, 

100-104 

11 İşletme 
Çalışmaları 

Kuruluşta stokların muhafazası, stok noksanlık ve 
kıymet kayıplarının önlenmesi vb. konularda ikincil 
mevzuat düzenlemeleri mevcut olup, gerek Yönetim 
Kuruluna sunulan takrirlerde, gerekse Kurum Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca ve şube müdürlükleri 
bünyesinde bulunan teknik kontrolörlerince 
düzenlenen raporlar dikkate alınarak; Stoklarda 
meydana gelen noksanlık ve kıymet kayıplarının 
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

122-123 

12 İşletme 
Çalışmaları 

TMO’ya Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla devrolan 
Ordu İl Özel İdaresine ait %2 oranındaki sermaye 
payına ilişkin devam eden davanın takip edilerek, hem 
iştirakin, hem de TMO kayıtlarının birbiriyle 
örtüşmesi ve gerçek durumun mali tablolara 
yansıtılması, 

135-137 

13 İşletme 
çalışmaları 

Kamu İhale Tebliğinde öngörüldüğü üzere, yatırımlara 
ayrılan ödeneklerin yıl içinde kullanılacak şekilde 
ihale işlerinin tamamlanması ve gerekli izin alınmadan 
projelerde isim, karakteristik, ödenek, süre vb. 
değişiklikler yapılmaması, 

155-156 

Sayıştay   
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olunduğu dikkate alınarak; Morfin ve ürünleri 
satışlarında, dünya piyasasındaki rekabet gücünün ve 
pazar payının artırılmasına azami gayretin 
gösterilmesi, 
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Çalışmaları 
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kıymet kayıplarının önlenmesi vb. konularda ikincil 
mevzuat düzenlemeleri mevcut olup, gerek Yönetim 
Kuruluna sunulan takrirlerde, gerekse Kurum Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca ve şube müdürlükleri 
bünyesinde bulunan teknik kontrolörlerince 
düzenlenen raporlar dikkate alınarak; Stoklarda 
meydana gelen noksanlık ve kıymet kayıplarının 
önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

122-123 
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Çalışmaları 

TMO’ya Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla devrolan 
Ordu İl Özel İdaresine ait %2 oranındaki sermaye 
payına ilişkin devam eden davanın takip edilerek, hem 
iştirakin, hem de TMO kayıtlarının birbiriyle 
örtüşmesi ve gerçek durumun mali tablolara 
yansıtılması, 

135-137 

13 İşletme 
çalışmaları 

Kamu İhale Tebliğinde öngörüldüğü üzere, yatırımlara 
ayrılan ödeneklerin yıl içinde kullanılacak şekilde 
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İşletme 
Çalışmaları 2014 yılından bu yana devam eden Yeni Alkaloid 

Üretim Hattı ile ilgili çalışmaların, yapılan harcamanın 
parasal boyutu da dikkate alınarak, en kısa zamanda 
sonuçlandırılması, 

158-159 

15 İşletme 
Çalışmaları 

Bolvadin/ Afyonkarahisar’da kurulu bulunan Afyon 
Alkaloid Fabrikası için, 19.12.2016 tarihinde 
sözleşmeye bağlanan “Su Arıtma Tesisi Yapım İşi’nin; 
sözleşmede belirtilen sürede ve belirlenen esaslar 
çerçevesinde bitirilerek atık suların istenilen şartlarda 
arıtılmasının sağlanması, 

159-163 

16 İşletme 
Çalışmaları 

Hem yapılan işin gerçek durumu yansıtması açısından, 
hem de Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırılık 
açısından firmalarla yapılan sözleşmelerde, yılına ait 
ödeneklerin kullanılmış gibi gösterilmesine neden olan 
ve gerçeğe uygun olmayan fatura, hak ediş ve benzeri 
belge tanzimine yol açacak hükümlere yer verilmemesi 
ve benzer iş ve işlemlerin yapılmaması için gereken 
tedbirlerin alınması, 

164-165 

17 Bilanço KKTC’ye yapılan ihracat nedeniyle doğan ve yıl sonu 
itibariyle 10,9 milyon ABD Doları tutarındaki vadesi 
geçmiş alacağın, tahsilinin sağlanması, 

191-192 

18 Bilanço Kullanılan toluole isabet eden %99,25 oranındaki özel 
tüketim vergisi tutarının, “Yarı mamuller-üretim” 
hesabından çıkarılarak “vergi dairesinden alacaklar” 
hesabında izlenmesi, 

202 

19 Bilanço Kurum mülkiyetinde bulunan ya da mülkiyetinden 
çıkan varlıkların, mülkiyet, amortisman, emlak 
vergisi vb. açıdan tespitlerinin yapılması, 

206-207 

20 Bilanço Her ne kadar, “30.000 ton kapasiteli çelik siloya jet 
plus filtre ve ihraç tankı yükseltilerek altına kamyon 
yükleme körüğü yapılması işi”ne ait bedelin, 
169.000.000 TL olamayacağı, 169.000 TL olacağı ve 
sözleşme metninde sehven yanlışlık yapıldığı, 
anlaşılmakla birlikte, sözleşme metinlerinin 
düzenlenmesinde gerekli özenin ve hassasiyetin 
gösterilmesi, 

209 

Sayıştay   



 

 
 

21 Bilanço Taşınmaz satışlarıyla ilgili olarak; Her yıl yayınlanan 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 
Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti 
Hakkındaki Karar’ın ilgili maddeleri ve değer artırıcı 
nitelikte olabilecek imar planı değişikliğinin yanı sıra, 
önceden yapılan değer tespitinden sonra 
gayrimenkullerin değerinde artışın olabileceği ve satışı 
yapılacak taşınmazların Kurum öz kaynaklarıyla 
edinildiği de dikkate alınarak, taşınmazlarla ilgili 
yapılacak iş ve işlemlerde,  Kurum lehine en yüksek 
faydanın sağlanması için azami gayretin gösterilmesi, 

209-211 

22 Bilanço Nizip işyerinde mülkiyeti TMO’ya ait olan arsa ve 
üzerindeki hizmet binası, 6 daireli lojman binası, mısır 
kurutma cihazı, 4.800 ton kapasiteli çelik silo ve 
müştemilatı bulunan yerin, Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesine kiraya verilerek karşılığında TMO’nun 
kullanımına verilecek olan yapıların, yapı kullanma 
izin belgesi alındıktan ve üzerinde bulunan şerhlerin 
kaldırılmasından sonra kiralama işlemi yapılması, 

212 

23 Bilanço Nominal sermaye artışı yapılarak, ödenmemiş 
sermayeye mahsuben, birikmiş olan kârların 
sermayeye ilave edilmesi yönünde ilgili merciler 
nezdinde girişimlerde bulunulması, 

222 

24 Gelir 
tablosu 

Gelir tablosunun genel kabul görmüş muhasebe 
ilkelerine uygunluğu kapsamında; mükerrer 
kaydedilen görev zararları nedeniyle, brüt satışları, net 
satışları, faaliyet kârı ile olağan kârı etkileyen ve fazla 
tutarda görülmesine neden olan kayıt düzeninin 
değiştirilerek, gelir tablosu hesaplarının gerçek 
durumu yansıtmasının sağlanması. 

225-226 

 
 
 
 

Sayıştay   


